
Začínajú sa slávnostne –
v piatok odovzdávaním mest-
ských ocenení. Tentokrát to naj-
vyššie – Cenu mesta odovzdal
primátor R. Abrahám bývalému
predsedovi MsNV Jánovi Eštvá-
nikovi, ktorého na ocenenie na-
vrhla ZO Jednoty dôchodcov
Slovenska a Klub absolventov
Baťovej školy. Zís-kal ju za zá-
sluhy o rozvoj mesta a úspešnú
angažovanosť v seniorskom

a záhradkárskom hnutí.
V prítomnosti sta-

rostu z družobnej Če-
skej Třebovej Jaroslava
Zedníka a delegácie
z poľského mesta Knu-
rów na čele so zástup-
kyňou prezidenta mesta
p. Zwierzińskou R. Ab-
rahám odovzdal aj päť
Cien primátora. Prvá
išla do rúk riaditeľky ZŠ

na Ul.Komenského
Mgr. Anny Cogano-
vej za dlhoročnú pe-
d a g o g i c k ú
a úspešnú riadiacu
prácu vo funkcii ria-
diteľ ky ZŠ Komen-
ského ul. vo Svite.

Tá mala v hľadisku
i na javisku obrovskú
rodinu gratulantov –
početný kolektív uči-
teliek menovanej
školy. Ďalšie Ceny
primátora prevzal
Ing. Ján Kuruc za
prínos pre rozvoj
mesta a Chemos-
vitu, a. s., a záslužnú

prácu pri zdokumentovaní his-
tórie Svitu a Jozef Ištvánik za
dlhoročnú pedagogickú a ria-
diacu prácu v ZUŠ vo Svite
a angažovanosť v kultúrnom
dianí v meste. Štvrtú Cenu pri-
mátora v poradí získala Nadá-
cia Chemosvit za 10-ročnú
podporu športu, kultúry, škol-
stva, zdravotníckych a sociál-
nych zariadení v meste Svit.
Na záver prevzal toto ocenenie
kolektív autorov monografie
„História jednej myšlienky“ za
úspešné 2. miesto v celoslo-
venskej súťaži monografií
a odborne kvalitnú propagá-
ciu mesta Svit.

Informačný
spravodajca

občanov mesta

17. júla 2013
Ročník: XII

l Ocenenie pre
Svit   LAUR
KNUROWA - s. 3.
l Verejné sú-
ťaže         - str. 2
l Rozhovor
s čerstvým nosi-
teľom Ceny
mesta J. Eštváni-
kom         - str. 5 
Okresné hry se-
niorov    - str. 12
l Neuveriteľná
atletická žatva 

- str. 15
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ZO Jednoty dôchod-
cov vo Svite a Lukostre-
lecký klub požiadali o vý-
požičku mestských pries-
torov (Dom kultúry a ma-
lú telocvičňu športovej
haly) na schôdzkovú

a tréningovú činnosť.
Tieto žiadosti boli schvá-
lené. Právnička mesta
predložila informáciu
o záujme odkúpenia po-
zemkov pri štátnej
ceste I/18, ktoré v súčas-

nosti využíva záhradníc-
tvo TS mesta Svit. Po-
slanci preto určili pred-
metné pozemky za
prebytočný majetok, od-
súhlasili ich odpredaj
a schválili podmienky ob-
chodnej verejnej súťaže.
Aj v priestore Rehabili-
tačného strediska (kry-
tej plavárne) sú prie-
story, o ktoré je záujem.
Poslanci schválili ich pre-
nájom na športovú čin-
nosť - modernú posil-

ňovňu prostredníctvom
obchodnej verejnej sú-
ťaže.

Pre CVČ poslanci od-
súhlasili nákup terčov-
nice vo výške 350,- €
a prijali potrebné rozpoč-
tové opatrenie. 

Riaditeľ TS mesta Svit
J. Žiak požiadal v súlade
s plánom priorít po
spresnení vysúťaženej
ceny výberového kona-
nia o finančnú čiastku

Kolumbárium bude vynovené
Júnové rokovanie otvoril bod, ktorým poslanci
vzali na vedomie Zápisnicu zo zasadnutia Dozor-
nej rady Bytového podniku Svit, s.r.o. Vysvetle-
nie k nej podala A. Balogová, vedúca odd.
ekonomických činností MsÚ. Pokračovala výkla-
dom ku Konsolidovanej účtovnej závierke Mesta
Svit za rok 2012, ktorú taktiež vzali na vedomie. 

Veľa kvalitných účinkujúcich, málo divákov...
Rok čo rok sa posledný júnový víkend konajú Dni
nášho mesta, ktoré majú viacero sprievodných po-
dujatí.

Z obsahu

www.svit.sk(Pokrač. na 2. strane)

(Pokrač. na 4. strane)
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9625,- € na úpravu kolumbárií.
Zároveň dodal, že sa v tomto
priestore vybuduje i zábradlie,
lavičky a zeleň. Túto konečnú
sumu poslanci odsúhlasili.

V ďalšom rokovaní pokračo-
vali bodom „Rekonštrukcia
centrálnej zóny Pod Skalkou“,
ktorá je súčasťou plánu priorít
a v tejto súvislosti schválili roz-
počtové opatrenie vo  výške 48
250,- €.

Kladné stanovisko dali k rea-
lizácii výmeny okien v zasadacej
miestnosti Kultúrneho domu
Pod Skalkou. Vyhoveli aj žia-
dosti obyvateľov o odkúpenie
priľahlého pozemku k byto-
vému domu na Ul. kpt. Ná-
lepku č. 120 za celkovú sumu
1040,98 € a žiadosti P. Papcúna
o odkúpenie časti priľahlého
pozemku na Ul. kpt. Nálepku
109 za celkovú cenu 323,- €.

O odkúpenie časti pozemku
k bytovému domu o výmere
18 m² požiadal aj J. Danes –
poslanci mu kúpu schválili za
celkovú sumu 342,- €, rovnako

aj Ing. P. Havlíkovi, ktorý žiadal
odkúpiť pozemok, na ktorom
má garáž pre nákladné autá za
cenu 779,- €.

J. Babčák sa ako prvý v bode
interpelácie opýtal na termín
ukončenia prác pri výstavbe
parkovísk pri kostole Pod
Skalkou. J. Žiak upozornil na
časový sklz prác na parkovi-
skách, kvôli spodnej vode.

M. Martočko vyslovil otázku,
v akom stave je kompostáreň?
J. Žiak prehlásil, že na kompo-
stárni pokračujú práce podľa
harmonogramu.

I. Zima predniesol otázku
ohľadom rekonštrukcie ná-
mestia, či sú nejaké závady.
A. Kromková informovala, že
fontána sa stále skúša, musí
sa do nej voda dopĺňať, straty
sú hlavne počas veterných dní,
kedy vodu rozfukuje do okolia,
nedostáva sa späť do zbernej
nádrže. 

V. Seman pripomenul vý-
menu okien v nájomnej by-
tovke od 1. júla 2013.

I. Zima sa zaujímal o techniku

opravy výtlkov na mestských
cestách – odpovedal mu J. Žiak.

V diskusii vzali poslanci na
vedomie hospodárenie Mesta
Svit za obdobie 01-05/2013.

Odsúhlali navýšenie mesač-
nej odmeny hlavnému kontro-
lórovi mesta za 1. polrok 2013
vo výške 439,80 € a odsúhlasili
rozpočtové opatrenie súvi-
siace so zvýšením kapacity

svitskej MŠ o 14 miest, na-
koľ ko je veľ ký záujem občanov
o umiestnenie detí v tomto za-
riadení.

Zaoberali sa problémom
technického stavu Domu
smútku a po viacerých názo-
roch prijali rozpočtové opatre-
nie na rekonštrukciu strechy
tejto budovy v maximálnej vý-
ške 19 770,- €.

Na zasadnutí sa rokovalo aj
o zmene Územného plánu
mesta a po vystúpení Ing. Li-
záka a Ing. arch. M. Balogu po-
slanci schválili návrh zmeny
Územného plánu mesta Svit
v lokalitách Mesto 2012, ako
zmenu č. 8 Územného plánu
mesta Svit.

Na zasadnutí ďalej schválili
zriadenie odplatného vecného
bremena na pozemku parc.
č. 117/287 o výmere 54 m2

(parkovisko pred OC) v pro-
spech M. Bargera a zasadnutie
ukončili schválením rozpočto-
vého opatrenia vo výške
1000,- € na opravu športových
ihrísk v meste.                 -vž-
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Verejné súťaže

Mesto Svit vyhlasuje na základe ustanovení § 281
až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákon-
níka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na
odpredaj nehnuteľného majetku mesta č.4/2013
PREDMEt OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚťAŽE
Predaj nehnuteľnosti v Meste Svit, zapísanej na
Katastrálnom úrade v Prešove, Správa katastra

Poprad, okres Poprad, obec Svit, na liste
vlastníctva č.1:

• pozemok parcela č. 466/1 parcela reg. C KN o vý-
mere 18 555 m2, druh pozemku záhrada (ďalej len:
„nehnuteľnosť“)
• pozemok parcela č. 466/2 parcela reg. C KN o vý-
mere 1989 m2, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvoria (ďalej len: „nehnuteľnosť“)  spolu o výmere 20
544 m2 s ponukovou cenou v minimálnej hodnote vo
výške  460 000 EUR.

n n n

Mesto Svit vyhlasuje na základe ustanovení § 281
až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákon-
níka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na
prenájom nehnuteľného majetku mesta č. 5/2013
PREDMEt OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚťAŽE

Prenájom nehnuteľnosti v Meste Svit, zapísanej
na Katastrálnom úrade v Prešove, Správa ka-

tastra Poprad, okres Poprad, obec Svit, 
na par. č. 406/5 na liste vlastníctva č.1:

• časť nebytového priestoru v budove rehabilitačného
strediska vo Svite na Ul.P.Jilemnického 307, a to ne-
bytového priestoru o výmere 66m2.

Bližšie informácie nájdete na web stránke
www.svit.sk, úradnej tabuli Mesta Svit, právničky
mesta Svit, tel. 0917 670 023.

Mestské zastupiteľstvo Svit: Kolumbárium bude vynovené

1. Ako zabezpečiť majetok
2. Ako sa vyhnúť podvodom
3. Ako sa chrániť pred zlodejmi 

na ulici
4. Ako predchádzať riziku prepad-

nutia
5. Ako sa správať v cestnej 

premávke
6. Ak sa niečo stane...........

5.AKO SA SPRÁVAŤ  
V CESTNEJ PREMÁVKE

n v cestnej premávke buďte po-
zorní. Pri prechádzaní cez cestu vy-
užívajte pokiaľ možno priechody pre
chodcov so svetelnou signalizáciou

n v prostriedkoch verejnej do-
pravy pri nastupovaní a vystupovaní
využívajte dvere pri vodičovi

n v zmysle zákona ste pri zníženej
viditeľnosti povinní nosiť na oblečení
prvky z reflexného materiálu

n pre jazdu na bicykli sa rozhod-
nite po zvážení svojho aktuálneho
zdravotného stavu. Jazdu na bicykli
prispôsobte hustote premávky
a momentálnym podmienkam na
ceste

n dodržiavajte pravidlá cestnej
premávky, nepodceňujte povinnú
výbavu vášho bicykla a povinnosť
nosiť ochrannú prilbu mimo obce.
Dbajte predovšetkým na funkciu

bŕzd, bicykel majte riadne osvetlený
a nezabudnite, že za zníženej vidi-
teľnosti máte povinnosť mať na sebe
aspoň dva reflexné prvky

n nepoužívajte bicykel na pre-
pravu nadmerných, neforemných
a ťažkých nákladov

n nesadajte si za volant auta, po-
kiaľ sa necítite dobre.Riadenie radšej
odložte na dobu, keď budete v lep-
šej kondícii

n pokiaľ nemusíte, nejazdíte so
svojím autom v dopravných špičkách

n nezabúdajte na pravidelné zdra-
votné prehliadky, ktoré zákon prika-
zuje vodičom od veku 65 rokov
a ktoré potvrdia vašu spôsobilosť na
vedenie motorového vozidla

n nezabudnite zamykať svoj auto-
mobil. Dávajte si pozor najmä na
parkoviskách alebo garážach. Par-
kujte blízko vchodu alebo strážnika.

Dôležité telefónne čísla

polícia                                    158
integrovaný záchranný systém       

112
mestská polícia      0905 636 715
záchranná zdravotná služba  155
hasičský a záchranný zbor     150
blízka osoba
moje telefónne číslo

Pokrač. v ďalšom čísle

RADY nielen SENIOROM
alebo opatrnosti nikdy nie je dosť!

(Dokonč. z 1. strany)

Výtlky na mestských cestách
už čoskoro zmiznú v nená-
vratne... Foto: M. Jurčák
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V spolupráci so základnými
školami mesta sa v knižnici čí-
talo od 9.00 až do 15.00 hod.
Každé dieťa prečítalo nahlas
jednu stranu z knihy Romana
Brata – Mordovisko. V našej
knižnici sa maratónu zúčast-
nilo 131 detí, čím sme pre-
konali náš minuloročný počet
o 19 čitateľov.

Každoročné prekonávanie
rekordu v počte čítajúcich
detí na Slovensku je len for-
mou, prostredníctvom ktorej

chce organizátor podujatia,
Linka detskej istoty, dosiah-
nuť cieľ projektu - podporiť
čítanie u detí, podporiť náv-
števy knižníc a zároveň po-
ukázať na význam literatúry
pre detského čitateľa. Do
tohtoročného už 6. ročníka
čitateľského maratónu sa na
celom Slovensku zapojilo 36
321 detí a spoločnými silami
sa nám podarilo prekonať re-
kord z minulého roka.       

-dš-

Najvyššie ocenenie mesta Knurów – Laur Knurowa za rozvoj mesta prevzal
primátor Svitu R. Abrahám z rúk predsedu Mestskej rady Knurowa Jana Trzę-
sioka na slávnosti v rámci Dní ich mesta 21.júna 2013. Okrem Svitu získali túto
Cenu i domáci predstavitelia mestských baní. Naša delegácia si v rámci pobytu
prezrela objekty, ktoré za posledný rok v Knurowe pribudli. Zaujala ich najmä
verejná posilňovňa v exteriéri, kde má každý občan možnosť si zacvičiť na tak-
mer nezničiteľných strojoch. Táto novinka sa teší veľ kému záujmu, takže uva-
žujú o zriadení ďalších dvoch. red.

LAUR KNURÓWA
Mesto Svit 7-8/2013 3

Medzinárodné sympózium
V hoteli Spolcentrum sa v júni uskutočnilo
33. Medzinárodné sympózium „INDUSTRIAL
TOXICOLOGY 2013“ s cieľom diskutovať
a poukázať na toxicitu chemických látok v ži-
votnom prostredí, zdravotníctve, pri využí-
vaní jadrovej energie, v potravinárskych
a poľnohospodárskych produktoch. Prezen-
tované boli aj obnoviteľné zdroje surovín
a nakladanie s odpadmi.     

-ep-

7. augusta odstávka vody
Podtatranská vodárenská spoločnosť ozna-
muje, že z dôvodu uskutočňovania plánova-
ných opráv, údržbárskych a revíznych prác
bude 7. augusta 2013 v čase od 8.00 do
17.00 hod. prerušená dodávka vody v celom
meste Svit, s výnimkou novej časti Pod Skal-
kou. Vodárne upozorňujú, že v priebehu prác
môže dôjsť ku skúšobnému napúšťaniu vo-
dovodného radu a tým k dočasnému obno-
veniu dodávky vody.

-ms-

Krátko z mesta

Fontána, ktorá bola zrealizovaná v rámci investičnej
akcie Revitalizácia verejných priestranstiev v centrál-
nej zóne mesta Svit, je po výmene svietidiel a oprave
čerpadla opäť funkčná. V prevádzke bude počas ho-
rúcich letných dní, sviatkov a kultúrnych podujatí
v našom meste vždy od 11.00 hod. do 16.00 hod.
a od 19.00 hod. do 21.00 hod.       Foto: M. Jurčák

Fontána na Námestí
Jána Antonína Baťu

„Čítajme si...2013“
Dňa 4. júna 2013 sa naša knižnica opätovne zapojila do
celoslovenského najpočetnejšieho detského čitateľského
maratónu „Čítajme si“. 

Vďaka za taxislužbu
Chcela by som úprime vyjadriť potešenie a vďačnosť za
to, že v našom tak malom mestečku máme k dispozíícii
službu CENT TAXI, ktorá je pre mnohých nás uľahčením
života a pomocou. Oceňujem to, že kedykoľvek sa mô-
žeme dopraviť tam, kam potrebujeme. Iste je takých
vďačných občanov viac.          Ľudmila Vráblová
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Vysoko umeleckým zážitkom
večera bolo vystúpenie profe-
sionálneho telesa – PUĽS-u
z Prešova v programe „Duša
plná ľudí“. Kiež by plná ľudí
bola i sála Domu kultúry – vstup
bol pre divákov voľný, napriek
tomu to naši občania neocenili
a neprišli. Teda – pár desiatok
ich predsa len prišlo.

Sobota bola bytostne závislá
na počasí. Program sa konal
v novom priestore – pri ŠH Iskra
Aréne, kde najmä účinkujúci
dostali na vystúpenie seriózne
pódium. Pozvali sme stánkárov,
atrakcie pre deti a veľa kvalit-
ných účinkujúcich. Aj moderá-
torov sme mali nových – pro-
fesionálnu dvojicu vtipných
hercov Divadla Commedia Du-
šana Kubáňa a Michala Nováka.
Odštartovali sme o 10.00 hod.
vystúpeniami domácich ume-
leckých škôl, Jánošíčka a Štýlu
a super detskou diskotékou Uja
Ľuba – zabávača z Košíc. Do-
máci spevokol Senior, dychovka
Sviťanka a Jánošík Senior opäť
potvrdili, že sú životaschopné
a kvalitné kolektívy. Aj mladé
módne návrhárky zo SOŠ vo
Svite sa blysli dvomi kolekciami.
Gizka Oňová zabávala divákov
rozprávaním, najmä však spe-
vom, ku ktorému sa mnohí pri-
dali. A potom už zneli koncerty
kapiel Druhé ja, Z hadice šlajfík,
FOX, ABBA revival z Česka a 4-
ky z Popradu. Aj spŕchlo, aj sa
ochladilo, ale vo vhodnom ob-
lečení sa dalo v pohode vy-
držať. Skalní zostávali, stánkari
odchádzali (veď aj tí, čo prišli,
„korunu v nich veľmi nepustili“),
Sviťania akciu značne ignorovali
a organizátor mal smutné oko
a srdiečko –  len keby tí ľudia

prišli!!! Veď pre nich to robíme
! Argument, že o tom nevedeli,
neobstojí – bolo to všade, pla-
gáty, noviny, dennodenný mest-
ský rozhlas, web – čo ešte
viac?! Jednoeurové celodenné
vstupné je naozaj symbolické –
ponúkli sme zaň 12 hodín vý-
borného programu! Všetky vy-
stúpenia žali úspech a boli sku-
točne vynikajúce a kvalitné! 

Veľ ké poďakovanie za po-
moc patrí Technickým službám
mesta Svit, ochotným žienkam
z Únie žien vo Svite, dobrovoľ-
ným hasičom zo Svitu, a obe-
tavým pomocníčkam – Nadi,
Valike, Ivete, Majke a ostatným
nemenovaným.

P.S. Už sa „teším“ na názory
typu: „v tom Svite sa nič ne-
robí“, a pod......

Veronika Žoldáková

Veľa kvalitných
účinkujúcich, 
málo divákov...

Mesto Svit 7-8/2013 4

n Ocenený kolektív autorov
knihy „História jednej myš-
lienky“.

n Mgr. Anna Coganová
n Ing. Ján Kuruc
n Zástupcovia Nadácie Che-

mosvit - Ing. Jaroslav Lučiv-
janský, predseda Nadácie
a správkyňa Nadácie Ing. Da-
rina Hudáková

n Jozef Ištvánik.
Foto: S. Pjatak

(Dokonč. z 1. strany)
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Pochádzam z obce Babie,
kde som sa narodil 14. mája
1933. Je to vo Vranovskom
okrese. Od malička som bol za-
priahnutý do práce, ako 4-
ročný som už pásol husy a 6-
ročný kravy. Ale moje detstvo
bolo pekné. Po meštianskej
škole mi bol asi súdený Svit.

l Mali ste teda len 15
rokov, ako viacerí, ktorí tu
prišli za ďalším vzdelaním... 

Môj príchod do Svitu bol
vlastne náhodou. Veľa nechý-
balo a bol by som vyrastal
v Trenčíne. Svit však na moju
žiadosť zareagoval skôr. Písal
sa rok 1948, keď mi vtedajší
závod Baťa Svit otvoril náruč
a ponúkol neuveriteľné mož-
nosti. Prvýkrát som videl
úžasné novinky – obrovské
kopce, veľ ké budovy, sprchy,
teplú vodu - pre chlapca z de-
diny, kde boli na domčekoch
ešte slamenné strechy, to bol
priam šok. Príjemný. 

l Aký bol teda váš odborný
a ľudský rast v tomto, na tie
časy dynamickom mes-
tečku?

Po základnom kurze ma život
prudko unášal rôznymi pracov-

nými cestami. 

Začal som v súkarni, potom
som robil na Trati mládeže,
v priebehu roka som sa stal
mzdovým účtovníkom v prádle,
o rok vo farbiarni. V roku 1951
sa Tatrasvit rozšíril o pobočné
závody, ja som pracoval ako

skupinový mzdový účtovník, zá-
stupca vedúceho a prišla vo-
jenská služba, po ktorej som
pracoval ako referent v odbyte,
vedúci štatistiky a rozborov
a nakoniec ako vedúci útvaru
národohospodárskej eviden-
cie. Roky v tejto firme mi veľa
dali, rád si na toto obdobie
spomínam, lebo nám všetkým
dávalo možnosti rýchleho
rastu, veľ kého prehľadu vo
firme. 

l Zlomovým sa pre vás stal
rok 1971...

Áno, bol som uvoľnený za
podpredsedu vtedajšieho
MsNV, predsedom bol vtedy
pán Ján Marton. Po 5 tich ro-
koch, od roku 1976 som až do
roku 1990 vykonával post
predsedu MsNV. Teda 19 rokov
som denno denne spolu s ce-
lým kolektívom riešil problémy
mesta, jeho ľudí a organizácií.

Ale neboli to vždy len pro-
blémy. Mali sme vo svojej práci
aj veľa radosti a úspechov. 

l Ako hodnotíte túto etapu
svojho života?

Boli to časy okrem iného po-

značené akousi rivalitou miest
Poprad a Svit. Hlavne v bytovej
výstavbe. Okresné orgány mali
záujem budovať „veľ ký Pop-
rad“, Svitu sa kládli určité pre-
kážky, aby sa nemohol „rozpí-
nať“ ďalej. To je fakt. A tak sa
množstvo Sviťanov odsťaho-
valo do popradských bytov.
Od roku 1983 sme riešili
zmenu Územného plánu mesta
a to bol počiatok sídliska E.
Boli to roky, kedy sa zrodilo
viacero objektov v rámci ak-
cie“Z“, ktoré sa však týkali in-
vestícií do 1,5 milióna korún.
A tu bola podmienka, že 20 %
tejto hodnoty odpracujú obča-
nia brigádnicky a bezplatne.
A za to patrí všetkým veľké po-
ďakovanie. Vďaka tomu máme
mnohé chodníky, prístavby,
plynofikáciu, Dom smútku, šta-
dión, kanalizáciu, výsadbu stro-
mov. Dnes si to určite málokto
dokáže predstaviť. Ale malo to
i ďalšiu priaznivú stránku – ľu-

dia sa stretávali, po práci za-
bavili a naviac – bol za nimi vi-
diteľný výsledok. 

l Plných 22 rokov ste už na
dôchodku. Bola to iste
veľ ká zmena vo vašom, do-
vtedy pestrom živote. Uží-
vate si ho?

Od prvej chvíle tejto etapy
som sa naplno vrhol do zá-
hrady. Tá je mojim veľ kým „ko-
ňom“. Po dvoch rokoch som

ešte nastúpil ako kurič
vo výmenníkovej stanici
na Komenského ulici
a túto „prezidentskú“
funkciu som zastával
skoro 10 rokov. Ale zá-
hrada hrala „prím“,
takže sa angažujem
v tejto organizácii až
dodnes a snažím sa po-
máhať svojimi skúse-
nosťami ostatným. Som
i členom Klubu dô-
chodcov, Jednoty dô-
chodcov, predsedom
revíznej komisie
v Klube ABŠ, dá sa
teda povedať, že môj
dôchodok je pestrý. 

l A zdravíčko vám
slúži?

Už dlhé roky musím
žiť s nerozlučnou „ ka-
marátkou“- cukrovkou,

prežil som ľahšiu
mozgovú príhodu,
infarkt a veľmi dobre
viem, čo smiem a čo
nie. Viem, že pohyb
je nesmierne dôle-
žitý, tak v rámci mo-

jich možností sa aktívne hý-
bem, nielen na záhrade. Mám
ešte dar v podobe skvelej man-
želky, ktorá je mi celoživotnou
veľ kou oporou, vychovali sme
jedného syna a rodina je pre
mňa tým najdôležitejším prísta-
vom. Obom ďakujem za oporu,
trpezlivosť a porozumenie. Ak
bude moja rodina zdravá, bu-
dem šťastný a spokojný i ja. 

Po rozhovore už pán Ján
Eštvánik rezkým krokom
trielil za ďalšími povinnos-
ťami – čakal ho novinár,
ktorý potreboval informácie
z histórie mesta, čakala ho
milujúca manželka a jeho
záhrada, kde rastú výborné,
sladké jahody. Okrem iných
plodov. Želáme mu, aby
v nej pri zdraví ešte veľa
rokov zbieral dobrú úrodu!!

Za rozhovor poďakovala
V. Žoldáková 

s novým nositeľom Ceny mesta za rok 2013
Do Svitu prišiel náhodou 

a zostal tu 65 rokov!
Držiteľ tohtoročnej Ceny mesta Ján Eštvánik vošiel do mojej
kancelárie v deň našej schôdzky s príznačnou presnosťou –
päť minút skôr, ako sme sa dohodli. Je to gentleman – ne-
nechá predsa dámu čakať! Podal mi malú krabičku so slo-
vami:“Nech sa páči, prijmite tento liek.“ Nazrela som pod
obal a našla som v nej voňajúce čerstvé jahody z jeho zá-
hradky. Milý a chutný „liek“ som s poďakovaním odložila
bokom a náš dohodnutý rozhovor som začala otázkou na
jeho najstaršie spomienky.
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Ján Eštvánik vo funkcii predsedu
MsNV vo Svite - obr. vľavo.
Ján Eštvánik - záhradkár - obr. hore

Náš rozhovor 
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Zmena dopravného značenia 
na uliciach Štúrovej

a Štefánikovej

Mesto Svit bude počas leta realizovať
nové dopravné značenie, s ktorým vás
budeme postupne oboznamovať. Pod-

statná zmena je na Ulici Štúrovej, kde
táto bude hlavnou ulicou až po napoje-
nie na Ulicu záhradnú, čo znamená, že
Ulica 9. mája bude ulicou vedľajšou, na
čo vás upozorní aj výstražné reflexné
dopravné značenie upozorňujúce na
zmenu dopravného značenia.

Podobná výrazná zmena nastane aj
na Ulici Štefánikovej, ktorá bude hlav-
nou v celej svojej dĺžke, čo znamená, že
Ulica Fraňa Kráľa bude ulicou vedľajšou
a vodiči odchádzajúci od zdravotného
strediska budú musieť dávať prednosť
v jazde vodičom idúcim po Ulici Štefá-
nikovej.

Tieto zmeny budú v platnosti od osa-
denia predmetných dopravných značiek
Technickými službami Mesta Svit.

-red-

l NOVÁ PREDAJŇA - Z východnej
strany našej práčovne slúži občanom nová
predajňa Mäso Knižka, ktorá obohacuje
náš trh čerstvým mäsom a mäsovými vý-
robkami.V budove známej ako „Škvarká-
reň“ je zas nová predajňa s pekárenskými
výrobkami a zmiešaným tovarom Foot-
prints s.r.o.

l ZAtEPLENIE - V týchto dňoch sa
ukončilo zateplenie budovy Špeciálnej zá-
kladnej školy na Mierovej ulici, ktoré svo-
jou fasádou plne rešpektuje vzhľad pô-
vodnej „červenej kolónie“.

l DAŇ Z NEHNUtEĽNOStI - Pripo-
míname, že 31. júla 2013 je termín 2.
splátky za daň z nehnuteľností, daň za psa
aj za komunálny odpad.

l KLADENIE VENCOV k 69. výročiu
SNP sa koná 28. augusta 2013 pri Pamät-
níku padlých o 14. h.

l ŠKOLSKÝ ROK 2013/3014 začína na
svitských školách 2. septembra 2013

l tAtRANSKÝ VEtERÁN 2013 - V so-
botu 27. júla 2013 sa od 14.00 do 16.00
hod. na Námestí J. A. Baťu koná výstava
historických vozidiel tAtRANSKÝ VE-
tERÁN 2013“. Príďte si pozrieť nád-
herné a dnes už vzácne modely 25-ich
historických áut!

l MEStSKÉ NOVINY v auguste nevy-
chádzajú. Nabližšie číslo dostanú naši či-
tatelia začiatkom septembra 2013.
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V skratke 7. svitská olympiáda materských škôl

Utorok 25. júna 2013 bol pre deti materských škôl vo Svite významný. Centrum
voľného času pripravilo pre nich v rámci Dní mesta Svit športovú olympiádu.
Rozmočený futbalový štadión však neumožnil deťom súťažiť na tráve, a tak sa
olympiáda konala v Iskra Aréne.

Slávnostný ceremoniál sa začal nástupom súťažných družstiev na čele s vlajkono-
sičmi a vztýčením olympijskej zástavy. Deti sa rozcvičili pri hymne Keď chceš s nami
zdravý byť. Malým olympionikom sa prihovoril a olympiádu slávnostne otvoril
Mgr. Ján Ryša. Po sľube športovcov a rozhodcov sa už družstvá Lienok, Mravčekov,
Dinosaurov, Mačiatok, Včielok, Žabiek, Slniečok, Motýlov a Kačiatok sústredili na
športové výkony v rôznych súťažných disciplínach. 

Deti sa veľmi snažili, aby boli čo najlepšie. Pretekali so zápalom a nadšením.
Každé družstvo vyniklo v inej disciplíne – hádzali krúžkami na šaškov a loptičkami
na strigu, kopali na futbalovú bránku, prekonávali prekážkovú dráhu, kladinku a sla-
lomovú dráhu s loptičkou na lyžičke, pretekali v šprinte a člnkovom behu, skákali vo
vreci. Celkom súťažilo 164 malých športovcov. Za svoje výkony boli deti na záver
odmenené sladkosťami. Olympiádu ukončila veselá pieseň Keď si šťastný, tlieskaj
rukami. 

Bol to vydarený deň pre deti aj pre organizátorov z mládežníckeho parlamentu
a klubu dobrovoľníkov Šumienky. Víťazmi sa stali všetci prítomní.
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Centrum voľného času vo
Svite pripravilo v školskom
roku 2012/13 program pravi-
delnej záujmovej činnosti, or-
ganizovanej formou krúžkov a
príležitostnej činnosti, ktorú
sme uskutočnili prostredníc-
tvom rôznych súťaží, turnajov,
výstav, tvorivých dielní, kvízov,
olympiád. V tomto školskom
roku sme zorganizovali 43 po-
dujatí. Dievčatá a chlapci tak
prezentovali svoj talent a úsilie
na pôde mesta, ale aj na re-
gionálnej a celoslovenskej
úrovni. 

V školskom roku 2012/13
pracovalo v CVČ 39 krúžkov.
Pre vysoký záujem boli niek-
toré krúžky rozdelené do
dvoch alebo až troch skupín.
Na začiatku roka 2013 došlo k
zmenám vo financovaní, preto
sme museli zrušiť 5 krúžkov.

V telesnej a športovej ob-
lasti mali zastúpenie basket-
balové krúžky dievčat a
chlapcov, futbalové, plavecký,
stolný tenis a kickbox, teni-
sové, šachový, roztlieska-
vačky, pohybové hry, luko-

streľba, gymnastika, rybársky
a zjazdové lyžovanie,

- v pracovno - technickej:
plastikovomodelársky, počí-
tačový - dospelí, žiaci

- v esteticko - výchovnej:
tanečný v MŠ I. a II., výtvarný
v MŠ I. II.,

- v spoločensko – vednej:
anglický jazyk v MŠ I. a II., an-
glický jazyk ZŠ 1.-4. a 5.-9. roč-
ník, anglický a nemecký jazyk
- dospelí, Šumienky - klub dob-
rovoľníkov, Baby Centrum -
klub rodičov na rodičovskej do-
volenke.

Odborné vedenie záujmo-
vých útvarov malo svoje vý-
sledky. 

Najúspešnejšie záujmové
útvary: 

basketbalové krúžky:
- staršie žiačky: - Medziná-

rodný basketbalový turnaj star-
ších žiačok NitraCup: 2.
miesto, 

- Medzinárodný basketba-
lový turnaj starších žiačok v
Hradci Králové: 1. miesto,
Majstrovstvá SR v Šamoríne: 4.
miesto, 

futbalové krúžky:
- prípravka: - turnaje prípra-

viek 1. a 2. miesto, 
- mladší žiaci: - turnaj Gálisa:

1. miesto, III. LMŽ SZ východ-
nej skupiny: 4. miesto,

lukostreľba
Majstrovstvá SR v halovej lu-

kostreľ be: chrobáci: F. Janík -
4. miesto, holý luk 

starší žiaci - dievčatá: A. Hav-
líčková - 5. miesto, K. Cehulová
- 6. miesto, olympijský luk 

mladší žiaci: B. Diča - 5.
miesto, holý luk mladší žiaci: J.
Habaj - 9. miesto, gymnastika
- Vrútocký dvojboj junioriek:
žubrienky mladšie: T. Balo-
gová - 5. miesto, L. Sobotová -
7. miesto, žubrienky staršie:
L. Slušná - 1. miesto, N. Rybá-
rová - 2. miesto, E. Staruchová
- 3. miesto, súťaž kolektívov -
1. miesto, 

zjazdové lyžovanie 
Východoslovenská lyžiarska

liga: kategória mladšie pred-
žiačky: 

J. Kovalová - 10. miesto,
starší predžiaci: M. Ilavský - 2.
miesto, D. Imrich - 4. miesto,

plastikovomodelársky 
krúžok 

zbieral ocenenia na medzi-
národných výstavných súťa-
žiach Plastic session a Beskyd

model. Najúspešnejší členovia
krúžku: K. Cehula - 1. miesto, 

A. Mudrák - 2. a 3. miesto,
S. Žifčák - 1. miesto, J. Medvec
- 1. miesto, M. Mičian - 1.
miesto a S. Mičian - 1. miesto.
Ostatné krúžky sa predstavili
na podujatiach organizova-
ných v meste, Šumienky pomá-
hali pri relizácii a organizácii
podujatí.

Všetkým oceneným dievča-
tám a chlapcom blahoželám a
tým, ktorým sa nepodarilo zís-
kať žiadne ocenenie, želám
veľa trpezlivosti a budúci škol-
ský rok bude úspešnejší.

V CVČ sme poskytli priestor
aktivitám pre mládež, predo-
všetkým mládežnickému parla-
mentu. 

Školský rok 2012/2013 bol
pre členov CVČ vo Svite
úspešný, za čo ďakujem všet-
kým trénerom, vedúcim krúž-
kov aj športovým klubom vo
Svite a za spoluprácu veľmi
pekne ďakujem partnerom:
Mestu Svit, Nadácii Chemos-
vit, tEXMA-tRADE, s.r.o.
Svit, pani M. Budzákovej -
textil na kopčeku Svit a pani
V. Slušnej.

Mgr. L. Mačugová       
riaditeľ ka CVČ vo Svite

Po privítaní v škole a sláv-
nostnom programe priprave-
ným žiakmi z I. stupňa sme mali
možnosť spoznať okolitý re-
gión. Keďže nosnou témou
projektu je turistika, využitím
GPS zariadení sme hrali novú
hru tzv. geocaching, ktorého
cieľom je hľadať malé poklady
ukryté v lese. 

Nechýbal ani odborný výklad
skúsenej profesorky botaniky,
ktorá nám zaujímavou formou
vysvetlila, ktoré rastliny sa dajú
využiť v našej kuchyni alebo
majú liečebné účinky. Nechý-
bala návšteva pštrosej farmy,
historického mesta Dinant
a Chimay a samozrejme výlet
do metropoly Európskej únie -
Bruselu.

Veríme, že zapojením sa do
projektu nadviaže naša škola
na dobrú skúsenosť z minulých
rokov a poskytne žiakom a uči-
teľom možnosť vyskúšať si ko-
munikáciu v cudzích jazykoch,
zdokonaliť sa v práci s IKT
a spoznávať život a tradície
ostatných krajín Európy. 

Projekt je dôkazom toho, že
pri troche snahy sa dajú nájsť
pre žiakov a učiteľov priatelia
v celej Európe. Umožní im to
výmenu skúseností a rozvoj
schopnosti komunikovať v me-
dzinárodnom kontexte. 

Vďaka spoločným návštevám
sa pozrieme priamo do škôl,
zúčastníme sa vyučovania, bu-
deme môcť porovnať život
u nás a v partnerských kraji-
nách.

Tešíme sa na ďalšie stretnu-
tie v rumunskom Iasi v októbri
2013.

Mgr. Silvia Karabínová
ZŠ Komenského

Voľný čas je určený na odreagovanie sa
od školských a pracovných povinností,
preto nás veľmi teší záujem o aktívne vy-
užitie voľného času prostredníctvom po-
núkaných krúžkov a aktivít nášho zariadenia. 

Celoročné úsilie prinášalo ovocie
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Po úspešných stretnutiach partnerských škôl na Základnej
škole Komenského vo Svite, neskôr vo Francúzsku sa ďalšia
pracovná návšteva konala od 28. mája do 2. júna 2013 v Bel-
gicku.

Projekt Comenius pokračoval návštevou Belgicka
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„Nezomrel som, lebo viem, že bu-
dem žiť stále v srdciach tých, ktorí
ma milovali.“

Dňa 29. 7. 2013 si s hlbokým
smútkom pripomíname smutné
4. výročie, keď nás navždy opus-
til manžel, otec, syn, brat a ka-
marát 

Ján Pružinský. 
Stále na neho s láskou a úctou spomína najbližšia
rodina, priatelia a známi.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. Ďakujeme. 

Smútiaca rodina

Dňa 21. júla uplynie rok od chvíle,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko 
František Ďurec

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.

Ďakuje manželka, dcéra a syn s rodinami

Franková
- PROFICREDIT

Zamestnanecká pôžička! 
Aj pre dôchodcov a SZČO.
od 300 - 3000 € 
od 6000 - 100 000 € 
- ručenie nehnuteľnosťou 
BEZ REGIS TRA!
0911/913849, 
Poprad,Moyzesova 25

Z NARODILI SA
Matúš Pecha,  Richard Šofranko, Evelin Ma-

latinová, Alex Faix, Jakub Papcún, Miroslav
Sedmák

Y MANŽELSTVO UZATVORILI
Tibor Bako a Lenka Petríková, Marián Fe-

derman a Anastázia Ondrejovičová, Juraj Še-
leng a Jana Grichová, Jaromír Novotný a
Martina Kubalová, Ing.Ľubomír Plaštiak a
Mgr. Jana Baleková, Štefan Bizoň a Mária
Dlugolinská, Marián Fabka a Katarína Majtá-
nová, Matej Kiska a Dominika Burdová.

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ - jún
70 ROKOV

Ing. Monika Barnová, Paulína Bujňáková,
Eva Gemová, Anna Hosová, Zlatica Krompaš-
číková, Alžbeta Labusová, Jolana Matýšková,
MUDr. Eva Ondríková, Ing. Ján Starigazda,
Júlia Špinerová. 
75 ROKOV 

Mária Bartková, Štefan Bilšák, Milan Burčík,
Jolana Krippelová, Matilda Loyová, Anna Ru-
syniaková, Michal Slebodník, Helena Stašá-
ková.
80 ROKOV

Ľudmila Frkáňová, Gabriela Kubovčíková,
Anna Slavkovská, Štefan Šuták, Helena Vi-
rostková.
85 ROKOV

Mária Šimová.
90 ROKOV

Mária Mišeková, Alžbeta Pitoňáková
✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Viliam Oračko (37), MUDr. Nadežda Turčanová
(58), Elena Boržecká (84), Ján Bartko (73), Má-
ria Cuningová (84), Augustín Hraška (87), Má-
ria Knoteková (83) a Júlia Savarová (73).

Spoločenská kronika

= Spomienka

Neváhajte a navštívte našu pre-
dajňu TATRAGAS, v ktorej okrem
tovaru z kanalizácie, vody, kúrenia,
plynu, sanitárnej techniky môžete

nájsť už aj nový sortiment ŽELEZIARSKYCH POTRIEB a ZÁHRADNEJ TECHNIKY
od skrutiek, matíc až po rôzne náradia. Naša ponuka je pestrá na sortiment,
pričom sa snažíme udržiavať primerané ceny. Samozrejme, našu ponuku každým
dňom nielen rozširujeme, ale hlavne skvalitňujeme, takže už len stačí prísť
k nám, a naprázdno neodídete.

Hlavné dôvody, prečo u nás nakupovať:

n tovar máme len od autorizovaných distribútorov,
n dlhoročná tradícia,
n primerané ceny,
n stálym zákazníkom poskytujeme zľavy a bonusy.

Kontakt: Ul. kpt. Nálepku 865, Svit       Otváracia doba:
tel. číslo:  052/77 56 112         Pondelok - piatok 7.00 - 18.00  
mobil: 0905 262 194,          Sobota                 8.00 - 12.00

0903 628 868

Predám 
tatranský profil 
- perodrážka, brúsený
I.  trieda 3,80 eur, 
II. trieda 3,10 eur 
v ponuke i dlážkovica 
a dokončovacie lišty. Doveziem.  
Tel:      0915 863 227 

0911 168 982

vo Svite
AKCIA! Čistenie šperkov ZDARMA

od 15.7-19.7 + ku každej oprave darček
Opravy zlatých a strieborných šperkov do 24 hodín

Čistenie šperkov, výkup, výroba, nastreľovanie náušníc
Pozlacovanie písma pomníkov a interiérových doplnkov

OTVORENÉ: Po. - Pia: 8:30 - 15:30 hod. 
Streda: 8:30 - 17:00 hod.

Prevádzka: ulica SNP 143/15, 059 21 Svit, 
(nad obuvou oproti Spolcentru)

e-mail: zankaa@gmail.com, tel.: 0911370076

Dňa 4. mája 2013 vyhasol navždy život našej milovanej
dcéry, manželky a mamky 
Aleny Blazoňovej. 
Opustila nás náhle vo veku 50 rokov. Vám, ktorí ste sa

podieľali na poslednej rozlúčke s ňou – rímskokatolíckemu kaplánovi Patrikovi
Solárovi, jeho asisencii, Veronike Žoldákovej z MsÚ a Pohrebným službám
ďakujeme za dôstojné vykonanie tohto obradu. Všetkým Vám, ktorí ste ju
prišli odprevadiť ďakujeme za prejavy Vašej sústrasti, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš veľký žiaľ. Smútiaca rodina

= Poďakovanie
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Vrháme sa do prí-
rody a v praxi overu-
jeme a precvičujeme
všetko, čo sme sa sna-
žili vtesnať do hláv na-
šich žiakov počas ce-
lého školského roka.
Každý rok vymýšľame
tematické zameranie
celého pobytu. Tento
rok sa naša škola v prí-
rode niesla v indián-
skom duchu v prekrás-
nom prostredí Oravy,
priamo pri Oravskej
priehrade v hoteli Studnička.

Krásne prostredie, útulný ho-
tel, super strava, vynikajúce
podmienky a bezpochyby naj-
lepšie počasie...to všetko pri-
spelo k neopakovateľným zá-
žitkom, ktoré 82 detí 1.-4.
ročníka si z tohtoročnej školy
v prírode odnáša. Počas po-

bytu sme ale stihli ešte oveľa
viac. Deti sa zúčastnili ob-
hliadky Oravského hradu, tiež
sme navštívili soľnú jaskyňu a
vyplávali sme aj na vyhliadkovú
plavbu po Oravskej priehrade.
Prešli sme tiež náučným chod-
níkom v okolí, ale urobili sme
si aj turistickú vychádzku do

blízkeho Námestova. Okrem
toho nás sprevádzali tropické
teploty počas celého pobytu,
preto hotelové bazény nezos-
tali prázdne a ochladenie vo
vode prišlo každému vhod.

Ako indiáni sme si zvolili
mená, vyrobili indiánsky odev
a čelenku, vymysleli pokrik
a samozrejme jazdili na koňoch
v neďalekom ranči. Opekačka,

súťaže či piesne nám spestrili
posedenie pri ohni. Športová
olympiáda, vedomostný kvíz
a samozrejme čistota na izbách
aj to patrilo k tohtoročnej in-
diánskej škole v prírode. Každý
“indián“ si v burze vecných
cien, ktoré nám venovali naši

sponzori- rodičia, vybral malú
spomienku a za splnenie všet-
kých úloh dostal diplom. Deti
prišli domov spokojné, podľa
rodičov priamo nadšené. Ob-
rovské poďakovanie patrí tiež
personálu hotela Studnička,
pretože svojou starostlivosťou,
dobrou náladou, ochotou
a skvelou kuchyňou nemalou
mierou prispeli k hladkému

a príjemnému prie-
behu nášho pobytu.

Aj my, učitelia, hoci
neskutočne unavení,
sme sa smiali, hrali sa
a vyvádzali spolu
s deťmi a zároveň pre-
cvičovali horu prebra-
nej látky úplne inak
ako sedením v lavi-
ciach a zistili sme, že
to s tými našimi žiakmi
je celkom fajn, že sa
im do tých malých
hlaviček predsa len
počas školského roka

vošlo celkom dosť vedomostí.
Aj cez veľ kú únavu sme cítili,
že sme spokojní a že si naše
"školoprírodné bláznenie", bu-
deme chcieť budúci rok zopa-
kovať.

Monika Dudinská, 
ZŠ Komenského ul.

Studnička už „nestraší“

Výstava detských výtvarníkov

Poďakovanie za pomoc
Chcela by som sa poďakovať prostredníctvom týchto novín

dobrým dievčatám. 20.júna 2013 som veľmi nešťastne spadla
pred svojim domom a okamžite mi prišli na pomoc tri mladé
dievčatá, ktoré mi ochotne pomohli a urobili, čo bolo
potrebné(musela som do nemocnice). Sú pre mňa neznáme, ale
chcem, aby sa k nim dostalo moje veľ ké „ďakujem“. Nemôžeme
na mladých ľudí len poukazovať a nadávať – sú medzi nimi mnohí
dobrí ľudia ! Ďakujem! Mária Ondirková

SZUŠ Fantázia Svit pozýva všetkých na výstavu prác žiakov vý-
tvarného odboru. Výstava v krytej plavárni vo Svite trvá od 28.
júna do 31. augusta 2013

S organizovaním školy v prírode už máme 11-ročné skúse-
nosti a aj tento rok zorganizovala naša škola na Komenského
ulici ďalšiu skvelú „prírodoškolu“. Už druhý krát sme termín
posunuli až na záver júna, tesne pred vysvedčením. Deti sú
už roztržité a sedenie v laviciach im pripadá čím ďalej úmor-
nejšie. Zvlášť keď je von pekné počasie. Preto tento termín
je ideálny pre organizovanie tejto obľúbenej akcie. 
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Skvelá škola v prírode 

V našich novinách sme neraz kritizovali stav, ktorý je pri ob-
ľúbenom mieste Sviťanov - pri studničke. To sa teraz zme-
nilo a my sme s potešením zaznamenali tieto slová vďaky:
Chceli by sme úprimne, zo srdca poďakovať všetkým tým,

ktorí majú podiel na skrášlení a zútulnení prostredia našej stud-
ničky, ktorá je opäť dôstojným miestom. 

Technické služby mesta Svit dodali materiál a ochotní mladí
ľudia priložili ruku k dielu. Postavili nové ohnisko, opravili pose-
denie – stoly, lavičky, urobili nátery a v týchto dňoch ešte túto
lokalitu dokončujú. Chvály a obdivuhodná iniciatíva desiatich
dobrovoľníkov„skalolezcov“ SL-SVIT pod vedením Ing. P. Bielaka
si zaslúži aj našu pozornosť. 

Ostáva veriť, že toto príjemné miestečko pri výbornej vode
našej studničky zostane v takejto podobe čo najdlhšie!
Úprimne ďakujú vďační občania!

Len pre zaujímavosť - voda v studničke je minerálna a ob-
sahuje hlavne vápnik, ale aj horčík a stopy železa.

Predtým....

... a v týchto dňoch. Foto: E. Cetl
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Hovorí sa: „Je nepochybne
pravdou, že čím má človek
menej práce, tým menej času
si na ňu nájde. Radšej zíva,
prešľapuje, čaká, kým sa mu
bude chcieť, a napokon vôbec
nič neurobí.“ Tento citát lorda
Chesterfielda, ale vôbec ne-
patrí za brány Fantázie, kde
vládne činorodá inšpirácia.

Myslím, že predstavovať
túto súkromnú umeleckú školu
už nikto nemusí. Urobila to
sama sústavnou a plodnou čin-
nosťou svojho päťročného
účinkovania. Preto si aj kon-
cert, o  ktorom sa chystám
niečo napísať, vyslúžil meno
„Päť prštekov na ruke“.

Bol to môj prvý, ktorého som
sa zúčastnila. Preto, keď som
dostala pozvanie, pristála mi
na perách otázka, o aký kon-
cert to vlastne ide. Žiaľ, posta-
čujúcej odpovede sa mi nedos-
talo: „Po tom ako ho uvidíš, sa
ťa spýtam.“ Samozrejme, to vo
mne vzbudilo iba väčšiu zve-
davosť, a tak som sa rýchlo po-
náhľala do veľ kej sály, dávno
už plnej ľudí. Cestou som stre-

tala kopu tých najmenších žia-
čikov, ba aj hrdých absolven-
tov. Každý jeden mal na tvári
úsmev spokojnosti a  radosti
nad očakávanou prezentáciou
toho, na čom skoro celý rok
tvrdo pracovali. Zdanlivý zmä-
tok, ktorý vytvorili svojím usta-
vičným pohybom, bol v  sku-

točnosti, ako v mravenisku, len
organizovaný presun. 

Keď som sa usadila, nemu-
sela som dlho čakať. Koncert
sa začal presne akoby sa riadili
heslom: presnosť je výsadou
kráľov. Odhrnuli sa ťažké opo-
nové závesy a zasvietili svetlá.
Scéna, ktorá sa pred nami ob-
javila, zanechala dojem.

Dejovú líniu započala inšpi-
rácia, ktorá nás pozvala späť
do detských čias, prežívať
s  hlavnými hrdinami tajuplné
zážitky na povale starej mamy.
Po prvej piesni, hoci so stra-
chom v  očiach vystúpili naše

vtáčatá hore starými, vŕzgajú-
cimi schodmi do dejiska fan-
tázie. Tam objavili magickú
kocku, s  ktorou sa začala za-
ujímavá hra. Pri každom hode
sa inšpirovaná detská predsta-
vivosť rozbehla na plné ob-
rátky, čo sme my diváci mohli
sledovať dolu pod povalou.
Nestačila som sa čudovať,
k čomu všetkému popudí fan-
táziu iba jediný hod. 

Tanečníci, speváci, hudob-
níci aj herci bravúrne zvládali
úlohy im dané. Na ich tvárach,
tak ako na začiatku, neustále
sídlil úsmev od ucha k  uchu,
čo bol znak toho, že to, čo ro-
bia a vystupujú je pre nich ra-
dosťou. Práve toto vedomie,
bolo pre mňa najkrajším mo-
mentom. Vidieť kopu radosti
vnášanej do umenia. Detská
bezstarostnosť a učiteľská or-
ganizácia spolu vytvárali celok,
ktorý pôsobil uvoľnene a pri-
rodzene. Miesto pre trému sa
jednoducho nenašlo. Možno
práve táto spolupráca na ja-
visku bola tomu príčinou.

Na záver by som ešte chcela

oceniť samotnú fantáziu tvor-
cov koncertu. Veď každý musí
uznať, že prísť rok čo rok s no-
vými myšlienkami a nápadmi,
realizovať ich a  pospájať do
jedného celku s hlavnou ideou,
nie je vôbec ľahké.

Hoci koncert trval jeden
a pol hodiny, čo by sa na prvé
počutie zdalo príliš dlho, mne
ubehol ako voda. No a  jed-
noznačnú odpoveď na moju
otázku z  úvodu som predsa
len nenašla. Len som zistila, že
je to jeden z tých výnimočných
ťažko opísateľných momentov.
Diváci a  tvorcovia medzi se-
bou nebojujú, ale dopĺňajú sa
tam, kde logika končí a nastu-
puje výzva ďalšieho obdobia,
kde latka je dosť vysoko ako
pre tvorcov, tak aj divákov.

Verím, že Fantázia to
zvládne aj o rok, veď ako ho-
vorí James Matthew Barrie:
„Ľudia, ktorí do života iných
vnášajú slnko, sa mu tiež ne-
vyhnú.“

Jana Mojžišová

„Päť prštekov na ruke“ bol naozaj zážitok
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Napísali ste nám

Členovia kládli D. Lorenčíkovej otázky
týkajúce sa vlastných zdravotných pro-
blémov aj problémov v ich rodinách. Zís-
kali vedomosti ako vybaviť nový európ-
sky preukaz ZŤP a ZŤP/S a preukaz na

motorové vozidlo a do 31. 12. 2013 aj
vymeniť staré preukazy ZŤP a preukazy
na automobil. Boli im zodpovedané
otázky na vybavenie výťahu a prístupovej
rampy pre imobilných, otázky týkajúce

sa  opatrovateľského príspevku pri opa-
trovaní ležiacich a imobilných pacientov
v domácnosti aj mnohé iné.

Dagmar Lorenčíková vždy ochotne
príde medzi nás a včas nás informuje, aj
pomôže pri vybavovaní rôznych záleži-
tostí pre zdravotne postihnutých, za čo
sa jej chceme aj touto cestou poďako-
vať.

Za výbor ZO SZZP 
Ing. Ľ. Kuzmíková

Dňa 27. 6. 2013 usporiadala ZO SZZP vo Svite posedenie s  Dagmar Lorenčí-
kovou z ÚPSVa rodiny,vedúcou odboru starostlivosti o zdravotne postihnutých.
Informovala prítomných o  očakávaných zmenách vo výške sociálnych dávok
a kompenzačných príspevkov pre zdravotne postihnutých. 

Vždy aktuálne informácie pre zdravotne postihnutých

Z bohatého programu Dní mesta, na ktorom vystúpilo
vyše 100 účinkujúcich prinášame foto z vystúpenia FS
Jánošík Senior (na titulnej strane), super diskotéky
Uja Ľuba(vľavo) a hosťa z Česka skupiny ABBA revival.

Foto: S. Pjaták

Pestré Dni mesta
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Denník polície

Mimoriadne početná bola skupina jubilantov, ktorí si 26. júna 2013 pripo-
menuli v obradnej sieni Msů svoje životné jubileá.

Foto: A. Pálešová

n 2. júna sa chcel obohatiť krádežou dvoch
voňaviek pán Ján P. zo Svitu. Pracovník SBS
služby z predajne Lidl uvidel, ako si Ján
P. schováva voňavky do bundy, preto privolal
políciu, ktorá začala riešiť prečin krádeže. 

n 3. júna si v lese si opekali klobásku dvaja
muži. Na oheň prikladali mokrú haluzinu, čo
spôsobovalo väčšie zadymovanie okolia.
Hustý dym, ktorý sa valil z lesa, spozoroval
obyvateľ mesta. Oheň bol po príchode
hliadky uhasený a muži z lesa odišli. 

n 6. júna ležal v stave veľ kej opilosti Ján B.
pred dverami svojho bytu. Tvrdil, že stratil
kľúče a v byte je jeho manželka pravdepo-
dobne mŕtva. Privolaní hasiči skôr, ako mohli
zasiahnuť, dozvedeli sa od susedov informá-
ciu, že jeho manželka je na chalupe, čo sa aj
telefonicky so starostom obce Uloža, po-
tvrdilo. 

n 7. júna sa v neskorých nočných hodinách
dobíjali do bytového domu na Ulici Štúrovej
Jaroslav T. a Michal K. z Lipt. Petra, čím rušili
nočný pokoj obyvateľov domu. Napriek
tvrdeniu o stratenej peňaženke za rušenie
nočného pokoja dostali blokovú pokutu. 

n 8. júna na cyklistickom chodníku pri  Stud-
ničke došlo k nehode cyklistov. Podľa opisu
poškodeného išlo o Petra K. zo Svitu. Hliadka
MsP ho navštívila a telefonicky bol s poško-
deným cyklistom dohodnutý spôsob vyrov-
nania škody. Prípad sa posunul do rúk OO
PZ Svit. 

n 11. júna v Lidli sa pokúsil o krádež de-
zertu a cesta na pizzu Karol Š. zo Svitu. Bol
pod vplyvom alkoholu, nechcel sa priznať
a ani vybrať ukradnutý tovar z mikiny. Vzhľa-
dom k jeho agresivite bola privolaná hliadka
OO PZ, ktorej sa ku krádeži priznal. 

n 14. júna sa v predajni Luky star dopustila
krádeže maloletá Marcela B. z Gerlachova.
Vzhľadom na jej vek, riešenie krádeže postu-
povalo do rúk rodičov a na Úrad práce, odbor
sociálnych vecí a rodiny. 

n 16. júna sa usídlili včielky na strome
v priestoroch Technických služieb. Veľ ký roj
včiel hasiči pomocou plošiny a za prítomnosti
včelára odniesli. 

n 17. júna traja muži Róbert G., Peter G.
a Štefan P. z Batizoviec tlačili dve plne nalo-
žené káry materiálu z priestorov bývalého in-
ternátu SPŠCH. Boli to rôzne kusy liatiny, že-
leza, troje kovových dverí, ktoré chceli
speňažiť. Vecí museli vrátiť späť a v riešení
ich majetkového prečinu pokračovala štátna
polícia. 

n 20. júna hliadka pomocou kamerového
systému Čínskej predajne identifikovala muža,
ktorý si privlastnil cudzí mobil. Páchateľa
P. pochádzajúceho zo Svitu prevzala do rúk
OO PZ. 

n 27. júna telefonicky nahlásili obyvatelia
bytového domu na Ulici Jilemnického, že
z bytu pána Jána Č. preteká voda do spod-
ných bytov. Hliadka MsP nájdeného Jána Č.
priviezla domov. Tam dochádzalo k preteka-
niu tečúcej teplej vody z dresu, ktorý bol uza-
vretý zátkou. 

n 28. júna žena, ktorá bola na prechádzke
so svojím psíkom, našla v lese nad Studničkou
parožie. Po obhliadke okolia bol nájdený
okrem parožia aj uhynutý srnček. Hliadka OO
PZ riešenie prevzala do svojej kompetencie. 

V sobotu 3. augusta 2013 od 18.00 h 
sa v Spolcentre vo Svite

uskutoční
SVIT MASAKER 5

koncert metalových hudobných skupín

Poézia fotografií Vojtecha Rušina
4. 6. sa v Mestskej knižnici konala vernisáž výstavy fotografií Vojtecha Ru-

šina - Poézia ľudskej duše.
Astronóm RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. pracuje v Astronomickom ústave SAV

v Tatranskej Lomnici. Venuje sa skúmaniu Slnka a bol účastníkom 19-tich expe-
dícií za úplnými zatmeniami Slnka. Pri jeho cestách mu v batožine nikdy ne-
chýba fotoaparát. Zaznamenáva ním zvláštnosti jednotlivých krajín, kultúrne
pamiatky i ľudí žijúcich v nich. Na výstave prezentuje ľudí žijúcich pod jedným
Slnkom, ktorí sú si podobní v smútku, či radosti i rozdielni – v spôsobe života,
či kultúrnych zvykoch. Ich portrétmi sa snažil odkryť ľudské charaktery a vyjadriť
krásu človeka v každom veku. 32 vystavených fotografií iste návštevníkom pri-
nesie radosť a poteší nielen oko ale i dušu. Výstava potrvá do 16. júla 2013.

-dš-

Upozornenie
Oznamujeme občanom Rudolfovi Dunkovi, Silvii Meriačovej, Jozefovi Hrivňá-

kovi, Slavomírovi Baňasovi a Martinovi Kalejovi, aby sa dostavili na oddelenie
evidencie obyvateľov Mestského úradu, č.dv. 220 za účelom prevzatia úradných
zásielok. Oznámenia o uložení zásielky sú zverejnené aj na úradnej tabuli v bu-
dove Mestského úradu. 

V nedeľu 21. júla 2103 o 11.30 hod. sa v rímskokatolíckom kostole 
sv. Jozefa vo Svite uskutoční

Koncert „MUSICA DIVINA“
Vystupuje slovenský spevácky zbor ADOREMUS

Vstupné je dobrovoľné.
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Okresné športové hry seniorov boli Pod Skalkou
Mesto Svit 7-8/2013 12

V júni bola ZO JDS vo Svite spolu s OO
JDS Poprad v rámci osláv Dni mesta Svit
organizátorom 3. ročníka Okresných špor-
tových hier seniorov v Poprade. Miestom
hier bol športový areál Pod Skalkou. Zú-
častnilo sa ich 72 seniorov z troch základ-
ných organizácii okresu Poprad a súťažili
trojčlenné družstvá mužov a žien. Nezále-
žalo na tom, kto vyhrá, i keď treba pove-
dať, že predsa u súťažiacich bolo vidieť
snahu podať čo najlepší výkon. Súťaž pre-
behla v hode bremenom a čižmou, behu
na čas cez prekážky s naloženým fúrikom
dreva a u žien s kočiarom a veľ kým vyp-

chatým medveďom. Disciplínou bol i hod
do basketbalového koša a kop do malej
futbalovej bránky.

Vďaka mestu Svit bola snaha seniorov
ocenená aj symbolickými cenami a diplo-
mami, ktoré  víťazom odovzdal predseda
OO JDS v Poprade RNDr. M. Brejčák
a predseda ZO JDS vo Svite Mgr. M. Jur-
čák. Seniorom budú pripomínať tohto-
ročné športové zápolenie. Pekné využité
odpoludnie seniorov sa skončilo už aj
s predstavami na to ďalšie v roku 2014.

Poďakovanie patrí organizátorom, ktorí
podujatie pripravili, technicky a materiálne
zabezpečili, ako aj samotným seniorom,
ktorí svojou účasťou a aktivitou vytvorili aj
pre tých druhých, nesúťažiacich, dobrú
športovú zábavu. A o to práve pri takýchto
podujatiach seniorov ide.

-ák-, foto: A. Gejdošová

Aktívne využívanie voľného času je
veľmi dôležité nielen pre ĺudí v produk-
tívnom veku, ale i pre tých, ktorí nado-
budli po odpracovaní niekoľ ko de-
siatok rokov dôchodkový vek. A o to sa
má starať nielen každý dôchodca, ale
k tomu sú nápomocné aj organizácie,
ako napr. ZO Jednoty dôchodcov na
Slovensku vo Svite.

Ako každoročne, čakal na nich bohatý program pripravený če-
skými pedagógmi. Nepriazeň počasia (veľ ké záplavy v Čechách)
spôsobila zmenu miesta prvého celodenného výletu, a tak sa na-
miesto plánovanej Prahy uskutočnil výlet do Olomouca,
no nikto zo zúčastnených neľutoval. Prehliadka Dómu sv.
Václava, Arcidiecézneho múzea a historického jadra mesta
rozhodne stála zato. A rovnako návšteva Svatého kopečku
– dávneho pútnického miesta - nad mestom s nádhernou
barokovou katedrálou a prehliadka neďalekej ZOO.

Deti navštívili ekologické centrum Oucmanice, kde
v tvorivých dielňach spoznali aj u nás kedysi rozšírené re-
meslá – pekárstvo a drotárstvo. Vlastnoručne si upiekli
typické české housky a vyrobili drôtené stromčeky šťastia.
Program pokračoval prehliadkou areálu rokokového zám-
ku Nové Hrady a renesančného zámku v Litomyšli.

Po milom prijatí na radnici mesta viceprimátorkou pani
Žáčkovou bola prehliadka novovybudovaného Mestského
múzea v Českej Třebovej s expozíciou venovanou dejinám
dopravy s názvom: „Do Českej Třebovej vlakom, Velore-
xom, lietadlom i loďou“. A vedeli ste, že konštruktérmi

známeho Velorexu boli bratia Stránski - rodáci z Českej Třebovej?
Nasledovala prehliadka chalúpky Maxa Švabinského v neďale-

kom Kozlove, v ktorej tento významný český maliar strávil dlhé
roky a namaľoval tam mnohé zo svojich známych obrazov. A sa-
mozrejme, nechýbala ani rozlúčková diskotéka.

Nové i  staronové priateľstvá pokračujú i  po návrate domov.
Leto zbehne ako voda a v septembri privítame našich priateľov
u nás vo Svite.  Čo dodať na záver? Bez pomoci a podpory by sa
táto akcia nemohla už päť rokov realizovať. Chceme aj takto po-
ďakovať rodičom, ktorí nám tohto roku finančne pomohli, aby
sme deťom mohli naďalej dopriavať túto vzájomne obohacujúcu
výmenu.               Žiaci a pedagógovia ZŠ Komenského ul. Svit

Päť rokov vzájomného priateľstva
Začiatkom júna sa delegácia 16 žiakov a 3 pedagogičiek
z našej školy zúčastnila 5. ročníka výmenného pobytu v Če-
skej třebovej. Žiaci, ktorí sa do výmeny zapojili prvýkrát, pri-
chádzali do nášho partnerského mesta plní očakávaní,
s  troškou neistoty, veď mnohí z  nich boli prvýkrát mimo
domov bez rodičov, či súrodencov a to na celý týždeň.
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Príjemná dovolenka na Domaši 
s BYTOVÝM PODNIKOM SVIT, s.r.o.

Turnaj štvorhier sa za počet-
nej účasti odohral už tradične
v priestoroch tenisovej haly ho-
tela Spolcentrum vo Svite
a haly hotela Hubert v neďale-
kej obci Gerlachov. 

Podujatie oficiálne otvoril
predseda predstavenstva spol.
Finchem, a.s. a bývalý gene-
rálny riaditeľ spol. Chemosvit
a.s. pán Michal Ľach. 

Predseda a podpredseda
správnej rady Nadácie Che-
mosvit, Jaroslav Lučivjanský
a Jaroslav Mervart od organi-
zátorov prevzali aj v tomto roku

výťažok zo štartovného, ktorý
bude použitý na podporu or-
ganizácií pracujúcich s mladými
športovými talentami v meste
Svit a okolí. Ocenili myšlienku,
ktorá sa ako súčasť podujatia

úspešne ujala a dodáva mu
okrem priateľskej a neformálnej
atmosféry aj hlbší a charitatívny
rozmer. 

Tohtoročným víťazom turnaja
sa stala dvojica Vladimír Balog
– Igor Lupták a potvrdili tak
opäť svoju veľmi ťažkú porazi-
teľnosť. 2. miesto obsadila
a prekvapením turnaja sa stala

dvojica Flavián Dudaško – Mi-
chal Vasilko a na 3. mieste sa
umiestnila dvojica Michal Naď
– Michal Naď ml. 

Cena za bojovnosť putovala
zaslúžene do rúk obetavo hra-

júcemu Petrovi Ferjančekovi
a hosťom oceneným za najvyš-
šie dosiahnuté skóre v bow-
lingu sa stal Peter Maček. Keď-
že podujatiu už tradične
dominuje silná mužská konku-
rencia, spoločnosť Tatrakon sa
rozhodla udeliť mimoriadnu
cenu za odvahu a účasť Zuzane
Galicovej, jedinej zástupkyni

ženského tenisu na turnaji.
Organizátori aj touto cestou

srdečne ďakujú všetkým, ktorí
podporili zbierku pre detský
šport a taktiež partnerom, bez
ktorých by turnaj nemohol exis-
tovať, a to: Zväzu chemického
a farmaceutického priemyslu
SR, firmám skupiny Chemosvit,
a. s., najmä Finchem, a. s.,

a Chemosvit Fibrochem, a. s.,
ďalej spoločnostiam Respect
Slovakia, s.r.o., Slovanet, a. s.,
Safina Slovakia, s.r.o., Continen-
tal Matador Rubber, s.r.o., J&T
Banka, a. s., Hotel Teniscen-
trum, Tatranská Lomnica, Tatra-
kon, s.r.o., Tempus Bavaria,
s.r.o., VÚCHV, a. s., a Pekárni
Hôrka, s.r.o.    Martin Budzák

Tenisový Memoriál Dušana Budzáka už po šiestykrát
Mesto Svit 7-8/2013 13

Pokračovaním peknej tradície a v poradí už VI.ročníkom spoločensko-športového podujatia
si dňa 13. júna 2013 jeho účastníci pripomenuli pamiatku Dušana Budzáka, bývalého dlho-
ročného predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa VÚCHV a.s. vo Svite a predsedu
Dozornej rady Zväzu chem. a farmaceut. priemyslu SR. 

Pretekov sa zúčastnili diev-
čatá vo veku od 5 do 13 rokov
a mesto Svit reprezentovali
malé športovkyne, ktoré pô-
sobia pod vedením Mgr.
Eleny Slušnej ako oddiel špor-
tovej gymnastiky pri Centre
voľného času Svit. V kategórii
žubrienky mladšie reprezen-
tovali mesto Tamarka Balog-
hová a Lesinka Sobotová,
ktoré získali na svojich prvých
gymnastických pretekoch 5. a
7. miesto za účasti 25 prete-
károk. 

V kat. žubrienky sa podaril
štvorici dievčat husársky kú-
sok a ich roky tréningu sa pre-
tavili do úžasného výsledku v
konkurencii dievčat zo 7 miest
Slovenska (36 pretekárok). Pr-

venstvo si v tejto kategórii od-
nášala Lilianka Slušná, druhé
miesto obsadila Nelka Rybá-
rová a tretie miesto patrilo
Elke Staruchovej - všetky re-
prezentujú CVČ Svit OŠG.
Štvrtá súťažiaca v družstve
bola Dominika Kanovitsová.
Dievčatá automaticky tým, že
získali všetky najcennejšie
kovy obsadili ako družstvo
prvé miesto. Úžasná reprezen-
tácia tvrdej práce by nemala
ostať bez povšimnutia, na-
koľ ko dievčatá si svoje oce-
nenia zaslúžili a podmienky na
tréningy sú naozaj obme-
dzené. Ďakujeme za prácu
trénerke a mestu za príleži-
tosť.                       

Zuzana Rybárová

Víťazstvo našich gymnastiek
V polovici júna sa vo Vrútkach uskutočnil už 17. ročník pre-
tekov dievčat v športovej gymnastike Žubrienky a Žabky. 

Leto už pred nejakým časom zaklopalo na dvere a prichádza
čas na dovolenky spojený s kúpaním a relaxom. Obľúbeným
miestom na odpočinok v okolí je vodná nádrž Domaša, ktorá
svojou vodou patrí medzi najteplejšie priehrady na Slovensku.
Svojimi dobrými podmienkami podporuje športu chtivých ľudí
a ponúka im široký výber atrakcií, od vodných bicyklov po
windsurfing. Neďaleko od nádrže sa nachádza niekoľ ko zrú-
canín, rezervácií ale napríklad aj opálové bane. BYTOVÝ POD-
NIK SVIT, s.r.o. vám aj túto sezónu ponúka možnosť rezervovať
si rekreačné zariadenie, ktoré vám poskytne strechu nad hlavou
pri zažívaní príjemných letných chvíľ. Chata pri vodnej nádrži
Domaša disponuje plne vybavenou kuchyňou, terasou a nie-
koľ kými miestnosťami pre 8 osôb, v ktorých môžete prežiť
čas s priateľmi alebo kolegami. Ak máte záujem o nezabud-
nuteľný týždňový pobyt, viac informácií a prihlášky k pobytu
nájdete na našej webovej stránke www.bpsvit.sk. V prípade,
že ste sa ešte nerozhodli, kde prežiť svoju dovolenku, vodná
nádrž Domaša a naša chata sú k dispozícii práve pre vás.

D.M.

Chata Mesta Svit pri vodnej nádrži Domaša
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Stanka pobeží na 
majstrovstvách sveta!

Do reprezentačného družstva atlétov na
medzištátne stretnutie troch krajín Česko
– Slovensko – Maďarsko do 18-rokov  bola
zaradená aj Stanislava Lajčáková, ako su-
verénna líderka slovenských dorasteniek
v behu na 100m prekážok. Na atletickom
štadióne v  Hradci Králové 8. júna 2013
v mimoriadne silnej konkurencii Stanka do-
behla do cieľa na výbornom 3. mieste a vy-
bojovala pre slovenské farby cenný bronz.
Avšak sebe, trénerovi, rodičom aj svojim
fanúšikom urobila ohromnú radosť časom,
ktorý zabehla! Nový osobný rekord
14,13s je totiž splneným limitom Sloven-
ského atletického zväzu a ním sa Stanka
nominovala na tohtoročné Majstrovstvá
sveta atlétov do 17 rokov v ukrajinskom
Donecku 10.- 14. júla 2013 ! Je to splnený
športový sen a obrovský   úspech, že sa
v  našom malom meste Svit podarilo po
dlhých rokoch vo veľmi skromných pod-
mienkach vychovať atlétku svetovej úrovne
– účastníčku Majstrovstiev sveta ! Blaho-
želáme k  úspechu, budeme držať palce
v Donecku a prajeme aj ďalej Stanke veľa
šťastia a skvelých výkonov v atletike ! 

Titul aj do Svitu

Športový areál michalovskej základnej
školy privítal na Deň detí 1. júna 2013 at-
letické nádeje na M-VsAZ mladších žiakov.
Darilo sa aj našim talentom, keď Dominik
Repka v hode kriketovou loptičkou obsadil
3. miesto.  Alexandra Bartková  v behu na
600m zvíťazila časom 1:57,92 min.  čím sa
stala Majsterkou východoslovenskej ob-
lasti a v behu na 60m prekážok dobehla
na peknom 3. mieste. 

Medailové  dorastenky
O medailovú žatvu sa postarali v Koši-

ciach 9. júna 2013 na Majstrovstvách vý-
chodoslovenskej oblasti naše svitské do-
rastenky. Dvojnásobnou Majsterkou VsAZ
v behu na 100 aj 400m prekážok sa stala
Lea Talpašová a v skoku do diaľ ky si rov-
nako prvenstvo vybojovala Diana Varholí-
ková. Patrícia Sedláková dobehla v šprinte

na 100 a  400m prekážok na druhom
mieste a  získala tiež bronz za 3. miesto
v  behu na 3000m. Timea Mihoková na
3000-ke zvíťazila a k  titulu pridala bronz
v skoku do diaľ ky. Medzi juniorkami sa da-
rilo aj Veronike Austerovej, ktorá v behu
na 3000m získala striebro a  bronz za 3.
miesto v hode oštepom. 

M-VsAZ viacboje Košice 2013
Po veľmi dlhej dobe zorganizoval 24.

mája 2013 v Košiciach Východoslovenský
atletický zväz majstrovstvá oblasti vo viac-
bojoch pre žiacke a dorastenecké kategó-
rie. V 4–boji / 60m – diaľ ka – kriketka –
600m / sa v kategórii mladších žiakov v sil-
nej konkurencii chlapcov a dievčat atletic-
kých športových tried umiestnil na výbor-
nom druhom mieste  náš Dominik Repka.
Sylvia Janečková si medzi mladšími 4-bo-
járkami vybojovala cenný bronz za 3.
miesto.

Sylvia Janečková a Dominik Repka

SR dorastu Dubnica 2013
Na dubnickom štadióne sa cez víkend

15. – 16.júna 2013 darilo medailovo aj na-
šim atlétom. V  náročnom, po taktickej
stránke výborne zvládnutom behu na
3000m si pre   striebornú medailu za 2.
miesto dobehla Timea Mihoková v čase
11:39,62 min. V  pláne mala nastúpiť aj
v druhom súťažnom dni na 1500m trati,
kde mala šancu znova vystúpiť,,na bedňu“,
avšak pre zranenie kolena  po   porade

s trénerom  disciplínu nakoniec neabsol-
vovala. Majsterkou Slovenska v behu na
100 m prekážok sa presvedčivým víťaz-
stvom  stala  Stanislava Lajčáková.

Železný chlapec / dievča 2013

Tento rok sa posledný týždeň školského
roka v pondelok 24.6.2013 uskutočnil už
jubilejný 15-ty ročník súťaže zdatnosti žia-
kov a žiačok svitských základných škôl Že-
lezný chlapec / Železné dievča 2013. V dis-
ciplínach beh na 60m – šplh na tyči –
ľah-sed za 1min. - skok z miesta – beh na
800 m si zmerali svoje sily chlapci aj diev-
čatá 5. – 9. ročníka.  Víťazmi v jednotlivých
kategóriách sa stali: 5 roč. Bohunčák – Gu-
balová, 6. roč., Vošček - Janečková, 7.roč.,
Silný, 8. roč., Gabona – Drobná. V 9. roč-
níku sa absolútnymi víťazmi kategórie
chlapcov a dievčat, pre ktorých je táto sú-
ťaž zdatnosti poslednou na tejto škole,
stali Tomáš Bohunčák a Michaela Grige-
rová. Veľ ké poďakovanie patrí organizá-
torom zo ZŠ Mierová Svit a  rozhodcom,
ktorí zabezpečili hladký priebeh pretekov
po technickej stránke a Mestu Svit, ktoré
poskytlo príspevok na zakúpenie medailí
a hodnotných cien pre úspešných prete-
károv. 

BOD 2013
Aj tento rok sme 25. júna v spolupráci

s Olympijským klubom Vysoké Tatry,

Neuveriteľná ATLETICKÁ žatva!
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Naši mladší žiaci v Michalovciach

Dorastenky bodovali v Košiciach Dubnica

Železný chlapec a železné dievča

’
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Najstarší bol 
najužitočnejší

Počas Dní mesta Svit sa v areáli ZŠ na
Mierovej ulici konal tradičný nohejbalový
turnaj za účasti 7-ich družstiev. Zúčastnili
sa do aj hostia z Českej Třebovej, Popradu
a Jakuban. Víťazmi sa stalo družstvo Svit
2 (Procházka, M. Hulín, Kiovský) pred
Č. Třebovou a Svitom l (Štefaňák, Sikorjak,
Ištok). Cenu pre najužitočnejšieho hráča
turnaja získal najstarší účastník František
Klein. M. Lopušniak

ISKRA STREETBALL SVIT
FEST 2013

Pod týmto názvom BK Iskra Svit, BKM
Svit, MšK Svit a Mesto Svit sa aj v roku
2013 rozhodli organizovať stretball pre
chlapcov a dievčatá, mužov a ženy do 15
rokov, 18 a neobmedzeného veku.

Streetball je vypísaný pre aktívnych a ne-
aktívnych hráčov so začiatkom od 8:30,
a to v sobotu 20. júla pred Iskra Arénou
vo Svite. Ako nás informoval prezident
BK Iskra Svit Ing. Ján Drobný, tohto roku
organizátori pripravili aj minikoše, kde si
budú môcť vyskúšať svoje začínajúce špor-
tové úspechy v tejto populárnej basket-
balovej hre aj žiačky a žiaci pod 15 rokov.

Po skončení súťaží sa ako tradične po-
číta od 17.00 h aj s kultúrnym vystúpením
a zábavným programom.  V programe vy-
stúpia skupiny A.M.O.&band, DRUHÉ
JA, PERPEtUUM MOBILE a KABÁt revi-
val.

Tak teda, vo Svite nás čaká ďalšie veľmi
pekné podujatie so športovými výkonmi,
ktoré poskytuje možnosť prežiť deň aj
v kultúrnom a zábavnom duchu. A to si
vyžaduje aj peknú divácku kulisu.                                          

-ák-

Investícia do budúcnosti
BASKETBALU

MŠK ISKRA SVIT a BKM SVIT pozývajú
všetky dievčatá a chlapcov začiatkom sep-
tembra na zápis do basketbalovej prí-
pravky. Tieto kluby si stanovili prioritu svojej
práce a to podporovať všetky deti k špor-
tovej aktivite. Preto sa rozhodli investovať
nemalé prostriedky do zakúpenia znižova-
cích košov v ISKRA ARÉNE a ZŠ – Mierová.
Tieto koše umožňujú venovať sa basketbalu
deťom prvého stupňa v prijateľných pod-
mienkach ich veku. Určite je to najlepšia
investícia do budúcnosti tohto najúspeš-
nejšieho športu vo Svite. Dúfame, že nad-
viažeme na výbornú prácu staršej generácie
trénerov a  hráčov a  veríme, že aj vďaka
tomu sa nám podarí opäť vybudovať do-
statočne silnú a konkurencieschopnú pyra-
mídu, z ktorej by v budúcnosti mohli vyrásť
také basketbalové osobnosti, ako sú  v sú-
časnej dobe Anton Gavel alebo Peter Sed-
mák. -ák-
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Atletickým oddielom Svit v areáli ZŠ Mierová 134 vo Svite zorganizovali
športové podujatie venované myšlienkam podpory olympizmu, zásadám Fair

play hry, zdravému spôsobu života už od detského veku – Beh olympijského dňa
2013. Tentoraz boli našou cieľovou skupinou žiaci 1. – 6. ročníka,  pre ktorých sme
pripravili v súťažnej časti bežecké preteky v šprinte na 50m o medaily. V hlavnej
časti sa žiaci a aj učiteľ ky s učiteľmi telesnej výchovy v skupinách zúčastnili symbo-
lického behu na 2 kolá okolo štadióna, vyjadrujúceho chuť a odhodlanie detí špor-
tovať, súťažiť a stretávať sa prostredníctvom športu na medzinárodnej úrovni. Zá-
stupkyňa Olympijského klubu Vysoké Tatry olympionička Anna Pasiarová sa
prítomným prihovorila a pomáhala rozdať milé ceny v podobe tričiek, lietajúcich ta-
nierov, lôpt a upomienkových predmetov s olympijskou tématikou prítomným de-
ťom, ktoré venoval na túto príležitosť Slovenský olympijský výbor.Foto: BOD 2013

Atlétky z Mierovky strieborné na kraji
Po suverénnom víťazstve v okresnom kole v atletike družstiev žiačok základných

škôl odcestovali do Prešova 11. 6. 2013 dievčatá zo ZŠ Mierová 134 vo Svite, aby
zabojovali o čo najlepší výsledok v krajskom finále s možnosťou postupu na M-SR
pre víťazné družstvo. Nášmu školskému tímu v zložení: Michaela  Grigerová, Diana
Varholíková, Lea  Talpašová, Dominika  Drobná, Ivana Potočná, Sylvia Janečková,
Katarína  Čižmárová,  Helena  Lorenčíková, Lea Rusnáková, Denisa  Chudjaková sa
podaril výborný výsledok, keď si v  silnej konkurencii atletických športových škôl
prešovského kraja vybojovali skvelé 2. miesto! Je to najlepšie umiestnenie atletického
družstva v histórii našej školy a rovnako výkon 749 bodov je najhodnotnejším do-
siahnutým výsledkom doteraz ! Dievčatám sa darilo aj v individuálnych disciplínach
- Dominika Drobná vybojovala striebro v behu na 800 m, Diana Varholíková bola
bronzová v skoku do diaľ ky, rovnako, ako štafeta v behu na 4x60m a Michaela Gri-
gerová obsadila vo vyrovnanom finále najlepších šprintérok na 60m 4. miesto. Diev-
čatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme k umiestneniu!

L. Potočný

Majsterky kraja - v kategórii žiačok základných škôl
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Tento rok sa konali v Šamo-
ríne, domáce družstvo si
právo usporiadať MSR vybo-
jovalo svojou konečnou pozí-
ciou v tabuľ ke, kde skončili na
prvom mieste bez straty
bodu. Naše dievčatá postúpili
medzi štyri najlepšie družstvá
Slovenska z tretieho miesta so
štyrmi prehrami. 

Žreb nám určil prvého sú-
pera Nitru. Bol to od prvej mi-
núty ťažký a veľmi dôležitý zá-
pas, ale v ten deň sme nemali
to povestné športové šťastie
(NITRA - SVIT - 70:57). 

Z tejto prehry sme sa museli
rýchlo spamätať a sústrediť sa
na náš najdôležitejší zápas
MSR s Levicami. Dievčatá boli
výborne pripravené a namoti-
vované na víťazstvo, ale na ta-
kúto situáciu, ktorá vznikla po-
čas zápasu sme sa nemohli
pripraviť. Na zápas bol nomi-
novaný neskúsený mladý roz-
hodca, ktorý nevedome urobil
veľmi veľa chýb a tak nechtiac
ovplyvnil vývoj zápasu. Situá-
cia sa vyhrocovala a na obid-
voch stranách bolo cítiť ner-
vozitu, vývoj zápasu sa podo-
bal na minuloročné MSR, kedy
Levice dali z  hry len 4 body
a  všetky ostatné z  trestných
hodov. Posledné minúty zá-
pasu ešte pochybili domáci
usporiadatelia, keď naše body
pripisovali súperovi a na tabuli
sme prehrávali o 5 bodov. Po
nešťastnej prehre a  skorigo-
vaní správneho výsledku(5 mi-
nút po zápase) sme nakoniec
prehrali o  2 nešťastné body.
(LEVICE - SVIT - 55:53.) 

Táto prehra nás mrzí najviac,
keď si uvedomíme, že sme
prehrali zápas nie vlastnou
chybou. Plač bol na mieste
a vôbec sme ho neskrývali, ale
o tom je šport. Niekto sa stáva
víťazom a niekto porazeným.
Ale práve táto prehra z  diev-
čat urobila morálne víťazky, ve-
čer na trénerskej porade sme
už vedeli, že na medailu tento
rok nesiahneme, ale túžba po
víťazstve a kladnom  ohodno-
tení našej celoročnej práce nás
neopúšťala a na posledný zá-

pas sme nastúpili s odhodla-
ním ukázať, že máme aj na ví-
ťaza tejto kategórie. Konečne
sme po piatich rokoch vzájom-

ného súperenia vyzerali na
ihrisku viac, ako len odo-
vzdaný súper. 

Dievčatá predvádzali nád-
herný basketbal, ako trénerka
som mala miestami hrču
v  hrdle, lebo to, čo ukázali
dievčatá v  tomto zápase, po
tom túži hádam každý tréner.
Kombinácie, kontinuita útoč-
ného systému, vynikajúca ob-
rana a kolektívnosť na ihrisku
aj na lavičke. Potrápili sme Ša-
morín na rozdiel štyroch bo-
dov a donútili trénera reago-
vať (najlepšie hráčky museli
hrať ¾ zápasu), ale nakoniec
súper potvrdil svoje kvality
a  vyhral ŠAMORÍN - SVIT -
80:55. To, čo sme ukázali, bol
ale obrovský potenciál, ktorý
má toto družstvo. 

Všetky finálové tímy hrajú
súbežne dve súťaže, majú na-
hrané 1200 minút na hráčku
(pre porovnanie naše družstvo
má priemer 500 minút na
hráčku na celú sezónu). Šamo-

rín a  Nitra absolvovali pred
Majstrovstvami turnaje v  za-
hraničí, kde sa konfrontovali
s  takými družstvami, ako sú
Maďarská reprezentácia U 15,
alebo výber Moskovskej ob-
lasti, či družstvá z  Litvy, Ta-
lianska a Maďarska. Nevyhra-

tosť a  neskúsenosť sú jediné
dôvody našej prehry. Od-
borná verejnosť ale ohodno-
tila hru nášho tímu vysoko po-
zitívne, povzbudzujúci bol aj
kladný prísľub prezidenta SBA
o  budúcnosti   reprezentácie
tohto ročníka U  15, ktorý sa
bude pripravovať na OH
2020. 

Kovové medaily sme do-
mov nakoniec nepriniesli, ale
pre dievčatá sme spolu s ro-
dičmi pripravili nezabudnu-
teľné prekvapenie. Pri vyhla-
sovaní výsledkov boli baby
predsa dekorované a to ze-
miakmi na šnúrkach. Prezident
SBA, L. Janáč sa vyjadril, že
za celú svoju basketbalovú ka-
riéru nikdy nevidel takéto nád-
herné gesto. Bola som veľmi
pyšná, že tá vysmiata skupina
dievčat so zemiakmi na krku
sú práve naše baby!

Šport formuje človeka, učí
ho prijímať výhry, ale aj prehry,
ale keď sa nad tým zamyslím,

tieto dievčatá aj z prehry do-
kázali v Šamoríne urobiť výhru
a  to morálnu! Chcem sa po-
ďakovať všetkým našim spon-
zorom, ktorí neváhali a v dneš-
ných ťažkých časoch nám
prispeli a pomohli odohrať sú-
ťaž. Rodičom, bez ktorých po-

moci si to neviem ani predsta-
viť a  hlavne mojim zlatým
dievčatám: Miške Grigerovej,
Albíne Ukaovej, Barborke
Uličnej, Kataríne Čižmárovej,
Helenke Lorenčíkovej, Patrí-
cii Sojákovej, Patrícii Fábryo-
vej, Slávke Lazarákovej, Ni-
kolke Poľanovskej, Dominike
Pacigovej, Lei Rusnákovej,
Stanke Mlynarčíkovej, Domi-
nike Drobnej, Alexandre Bo-
lozovej, Kataríne Kubovej,
Kataríne Šimoňákovej, Mar-
tine Chripkovej, Karin Čer-
nohorskej, Diane Cetlovej,
Márii Kancianovej, ktoré sa
mi navždy zapísali do srdca
a ostanú v mojej pamäti, ako
neúnavné bojovníčky. 

Dievčatá budú v nasledujú-
cej sezóne zdokonaľovať svoje
basketbalové majstrovstvo už
v kategórii kadetiek v družstve
BAMP Poprad. Teším sa
a držím im palce!

trénerka Michaela Drobná
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MORÁLNA VÝHRA CELÉHO TÍMU
V dňoch 9. - 12. 5. 2013 sme sa 5-ty krát za sebou nomino-
vali na majstrovstvá Slovenskej republiky, teraz už v kate-
górii staršie žiačky. 
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