
Poslanci ďalej schválili žiadosť
o výpožičku priestorov pre Jed-
notu dôchodcov Slovenska na
jednorázové podujatie k Mesiacu
úcty k starším a v zmysle Zásad
prenájmu nebytových priestorov
schválili aj prenájom pivničného
priestoru v Zdravotnom stre-
disku pre Fantáziu Svit,s.r.o. na
skladové účely. 

Rozpočtové opatrenie vo výške
73 tisíc eur vyrieši úpravu priesto-
rov Domu kultúry na obradnú
a spoločenskú sieň – poslanci ho
schválili.

Spoločnosť LUGARO, s.r.o. po-

žiadala mesto o súhlas na
vybudovanie verejného
parkoviska a súhlas na
správu prístupových
chodníkov k polyfunkč-
nému domu „Kopček“
pre zabezpečenie ich cel-
kovej rekonštrukcie. Po-
slanci schválili zámer priameho
prenájmu nehnuteľného majetku
ako prípad hodný osobitného zre-
teľa za cenu 1,- €/m² a dalo súhlas
na vybudovanie parkoviska ku
Kopčeku na náklady žiadateľa.

Došlo aj k zmene Zásad pre-
nájmu nebytových priestorov

a stanovenie minimálnych cien,
schváleniu predaja priľahlých po-
zemkov žiadateľom  bytovému
domu na Mierovej ul. č. 234 za
cenu 116,30 € a schváleniu vý-
sledku obchodnej verejnej sú-
ťaže na predaj pozemkov o vý-

Slovenskú premiéru na Európskych
trhoch regionálnych potravín v  Zakopa-
nom organizačne zastrešila popradská
spoločnosť  Ako chutí vidiek, v úzkej spo-
lupráci s poľskou Miestnou akčnou skupi-
nou Podhalanska a v spolupráci s miest-
nym zastúpením medzinárodného hnutia
za dobré, čisté a  férové potraviny Slow
Food®Tatry. 

Každej zo zúčastnených krajín bol počas
festivalu venovaný jeden deň. Slovensku
patril štvrtok, 14. augusta 2014, kedy sa
návštevníkom okrem remeselných produ-
centov potravín predstavila na hlavnom

festivalovom pódiu Ľudová hudba Bys-
trianka so ženskou speváckou skupinou zo
Svitu. Tento deň na festivale v Zakopanom
poctila svojou návštevou aj delegácia
Mesta Svit vedená primátorom  PaedDr..

Rudolfom Abrahámom.
Slovenskú premiéru na prestížnom eu-

rópskom podujatí v Zakopanom považu-
jeme za úspešnú a tešíme sa budúcoročný
6. ročník! Ladislav Raček
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Nová obradná miestnosť
bude v Dome kultúry

V úvode rokovania si poslanci vypočuli vystúpenie pani
Aleny Kolubmerovej, bývalej zamestnankyne ZUŠ vo Svite,
ktorá vyslovila svoje názory v súvislosti s prístupom vede-
nia školy k jej osobe. Následne sa k slovu dostali občania
Štefánikovej ulice č. 308, ktorí požiadali o opravu chodníka
pred ich obytným domom. Dostali vysvetlenie ohľadom
priorít mesta a s tým súvisiacimi nákladmi – tento rok to
neprichádza do úvahy, zaradí sa to však do priorít budú-
ceho roku.

V dňoch 10. – 17. augusta 2014 sa ko-
nal v Zakopanom pod organizačnou tak-
tovkou Tatranskej agentúry rozvoja, pro-
pagácie a kultúry so sídlom v Zakopa-
nom, Malopolskej siete miestnych ak-
čných skupín a Miestnej akčnej skupiny
Podhalanska a pod záštitou poľských Mi-
nisterstiev regionálneho rozvoja, pôdo-
hospodárstva a  hospodárstva 5.ročník
Európskych trhov regionálnych produk-
tov.  

www.svit.sk

(Pokrač. na 2. strane)

Slovenská premiéra v Zakopanom
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Vítanie malých Sviťanov prebehlo ešte
v doterajšej budove  Mestského úradu.



Chýba nielen dostatok
zásuviek v byte, ale aj
také elektrické rozvody,
ktoré prevádzku elektros-
potrebičov "utiahnu". Veď
len rýchlovarná kanvica s príkonom až
2200 W predstavuje rovnaké zaťaženie,
ako keď razom rozsvietime 22 stowatto-
vých žiaroviek. 

Podobne je tomu v ďalších miestnos-
tiach, hlavne v kúpeľni. Keď tu automa-
tická práčka zohrieva vodu, spotrebuje
až 2000 W. V takých situáciách môžu v by-
toch so starou inštaláciou ľahko vypadnúť
poistky, ističe. 

Horšie však je trvalé preťažovanie
rozvodov, ktoré  sú z hliníka. V niektorom
citlivom mieste môžu prehrievaním prask-
núť. „Spadnutý hliníkový vodič v zásuvke
je na zabitie“. Už veľakrát bol príčinou
nielen úrazu, ale aj požiaru. Len odborník
posúdi, ktoré staré časti elektroinštalácie
zo stávajúcich rozvodov bude možné po-
nechať a tým ušetriť náklady. Lepšie je

však pristúpiť k výmene rozvodov kom-
pletne.

V každom prípade nepoužiteľnými
časťami budú všetky hliníkové vodiče,
ktorých použitie nové predpisy už nepri-
púšťajú. Tie boli z úsporných dôvodov
používané hlavne na sídliskách v panelo-
vých domoch. Ďalej potom medené vo-
diče o prierezoch menších ako 1,5 mm2

a všetky medené vodiče s pryžovou izo-
láciou a bavlneným opradením. Obzvlášť
pri rozvodoch starších ako 60 rokov je
táto izolácia vo veľmi zlom stave, pretože
sa bavlna začína drobiť a vodiče sa po-
stupne obnažujú.

V elektrotechnike predstavuje hliník
doslova rizikový materiál. Jeho nízka me-
chanická pevnosť a ľahká oxidácia spô-
sobujú každoročne množstvo požiarov
v bytoch, rodinných domoch a budovách.
Hliníkový vodič vystavený tlaku skrutky
vo svorke sa časom deformuje (sploští)
a elektrická vodivosť spoja sa výrazne
zhorší. Medzi svorkou a vodičom potom
vzniká prechodový odpor. Prechodom
prúdu na tomto odpore vzniká úbytok
napätia, ktorý nevadí ani tak z prevádzko-
vého hľadiska, ako z hľadiska požiarneho.
Spoj totiž musí „vyžiariť“ výkon, ktorý je
násobkom úbytku napätia a prúdu, čo sa
prejavuje zahrievaním spoja aj celej kra-
bice. Ak je krabica namontovaná na hor-
ľavom podklade, môže spôsobiť požiar. 

Z tohto dôvodu bolo doporučené, aby
sa všetky spoje hliníkových vodičov do-
ťahovali, čo je ale v praxi nereálne (zá-
suvky, vypínače, svietidlá, svorkové kra-
bice a pod.).

Vzhľadom na uvedené riziká by vlastníci
bytov a nebytových priestorov mali zvá-
žiť prípadné výmeny rozvodov elek-
triny hlavne v starších budovách a ne-
zabudnúť ani na pravidelné odborné
prehliadky (revízie) rozvodov elektriny
v bytoch. Lebo naozaj, opatrnosti nikdy
nie je dosť!   

Ing Peter Mičunda
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

Elektrorozvody  v starších bytových domoch,
alebo „opatrnosti nikdy nie je dosť!“

mere 100 m² M. Vavrasekovi za
cenu 6 000,- €. Opätovne sa
ponúka na predaj prebytočný
majetok - pozemok a dve uni-
mobunky v rekreačnom stre-
disku DOMAŠA v obci Valkov,
nakoľ ko prvá súťaž bola neús-
pešná – poslanci schválili pre-
daj za minimálnu cenu 10 000,-
€ a podmienky obchodnej ve-
rejnej súťaže.

Odsúhlasili Dodatok č. 2/
2014 Štatútu Zboru pre ob-
čianske záležitosti, ktorý mení
vyplácanie odmien účinkujúcim
z ročných na mesačné.

Žiadateľom bytového domu
na Ul. kpt. Nálepku č. 120
schválili predaj priľahlého po-
zemku za celkovú sumu
1040,98 € a prenájom priľah-
lých oplotených pozemkov
k rodinnému poldomu na Mie-
rovej ul. č. 58. Zaznela aj infor-
mácia vedúcej oddelenia eko-
nomických činností A. Balogo-

vej o hospodárení mesta za
osem mesiacov roku 2014.

Pred interpeláciami sa po-
slanci oboznámili so zámerom
Podtatranského centra talen-
tovanej mládeže otvoriť v se-
zóne 2014/2015 vo Svite
Mestskú hokejbalovú mládež-
nícku ligu.

Interpelácie začal poslanec
I. Zima –  mal ich hneď tri. Prvá
sa týkala kosenia pozemku
okolo cyklistického chodníka.
J. Žiak odpovedal, že  zatiaľ sa
táto lokalita kosila 2 krát.

Ďalej sa opýtal, či je pre
mesto výhodná zmluva s Ad-
vokátskou kanceláriou Hudzík
a partners s.r.o. Právnička
Mgr. J. Stroea informovala, že
spomínaná zmluva je od de-
cembra 2013 zrušená, v plat-
nosti už je nová zmluva, ktorá
rieši platby len za poskytnuté
služby a nie paušálny poplatok.

Tretia interpelácia sa týkala
skládky odpadu, nachádzajú-

cej sa  v lokalite za úsekom
dopravy TS mesta Svit pri že-
lezničnej trati, ktorú vytvorili
TS pri montáži dopravníkového
pása na separáciu odpadu.
I. Zima ju prezentoval aj foto-
grafiami.  J. Žiak odpovedal,
že na odstraňovaní tejto
skládky už pracujú – čiastočne
je od skla i pneumatík zlikvido-
vaná a budú v tom pokračovať.

Poslanec M.Jurčák sa opýtal
na možnosť obnovy stredo-
vých čiar na cyklistickom
chodníku – Mesto na túto ob-
lasť nemá v súčasnosti financie.
Poukázal i na potrebu vykose-
nia pobrežia rieky Poprad
a s tým súvisiacou výzvou
Mesta, adresovanou Povodiu
Bodrogu a Hornádu.

V diskusii zazneli pripo-
mienky ku výstavbe nových
detských ihrísk – názor M.
Berkeša, aby sa všetky staré,
nefunkčné ihriská z bezpeč-
nostných dôvodov zlikvidovali.

Občan M. Vavrasek oznámil,
že v blízkosti Motorestu a čer-
pacej stanice je upchatá prie-
pusť a blízky potôčik sa tam vy-
lieva. Požiadal mesto o pomoc
pri odstránení tohto problému.
Zároveň vyjadril nespokojnosť
s postupom vybavovania jeho
žiadosti na zámenu pozemku
za účelom výstavby polyfunkč-
ného domu pri futbalovom šta-
dióne. Mesto argumentovalo
tým, že k žiadosti neboli dolo-
žené správne geometrické za-
merania.

Riaditeľ ZUŠ P. Kovalčík po-
ďakoval za nové priestory,
v ktorých už vyučujú a zaznela
aj otázka I. Zimu, či je reálna
výstavba druhej strany cyklis-
tického chodníka. Primátor
odpovedal, že taká vízia vede-
nia miest  Poprad i Svit je, ale
viac k tomu nevie dodať –
všetko záleží od získaných fi-
nancií.

-vž-

Mesto Svit 10/2014 2

Nová obradná  miestnosť bude v Dome kultúry
(Dokonč. z 1. strany)

Tvrdým orieškom pri modernizácii starších bytov  a rekonštrukcii  obytných
budov sa spravidla stávajú už nevyhovujúce elektrické rozvody z hliníka. V by-
toch sa to najcitlivejšie  prejavuje v kuchyniach, kde skôr nikto nepočítal s umý-
vačkami riadu, rýchlovarnými kanvicami či mikrovlnkami a inými
elektrospotrebičmi, ktoré v minulosti neexistovali a v mnohých domácnostiach
sú dnes šikovnými pomocníkmi. Nároky na spotrebu elektrickej energie do-
mácnosti sa množstvom domácich elektrospotrebičov zvyšujú. 



1. Rudolf Abrahám, PaedDr., 66 r., primátor, SMER-SD
2. Vladimír Britaňák, 51 r., robotník, NaS-ns
3. Milan Fecko, Ing., 55 r., chemik, nezávislý kandidát 
4. Ľuboslav Habiňák, Ing., 43 r., manažér v oblasti ban-

kopoistenia, nezávislý kandidát
5. Ladislav Moravčík, Mgr., 55 r., štátny zamestnanec,

nezávislý kandidát
6. Ján Pitoňák, 45 r., stavebný technik, nezávislý kandi-

dát
7. Vincent Seman, Mgr., 57 r., učiteľ, nezávislý kandidát
8. Miroslav Škvarek, Ing., MPH, 54 r., riaditeľ,  KDH,

SDKÚ-DS, NOVA, SNS
9. Dáša Vojsovičová, Ing., 47 r., riaditeľ ka banky, nezá-

vislý kandidát

Mesto Svit 10/2014 3

NEPREHLIADNITE!
PRIMÁTOR MESTA SVIT

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

u r č u j e

termín uzávierky prijímania žiadostí o dotáciu pre roz-
počet na rok 2015 do 31.októbra 2014. Žiadosti podané
po tomto termíne nebudú akceptované. 

Odporúčame nahliadnuť do citovaného VZN č. 5/2010

ZOZNAM KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta 

vo Svite 15. novembra 2014

Seniori u prezidenta

Volebný obvod číslo 1
1. Rudolf Abrahám, PaedDr., 66 r., primátor, SMER-SD
2. Ján Babčák, 43 r., energetik, KDH, SDKÚ-DS, NOVA, SNS
3. Marián Bezák, JUDr., 58 r., podnikateľ, SMER-SD
4. Jana Bobulová, 53 r., umelecká kostymérka, KDH, SDKÚ-DS,

NOVA, SNS
5. Vladimír Britaňák, 51 r., robotník, NaS-ns
6. Ján Bučina, 42 r., kolorista, nezávislý kandidát
7. Eduard Cetl, 54 r., technický riaditeľ, nezávislý kandidát
8. Ján Drobný, Ing., 43 r., manažér, KDH, SDKÚ-DS, NOVA, SNS
9. František Drozd, PhDr., PhD., 45 r., sociálny poradca, nezávislý

kandidát
10. Dávid Dubjel, 24 r., študent, TIP
11. Ľubica Dunajová, Mgr., 27 r., riaditeľ ka DJ, KDH, SDKÚ-DS,

NOVA, SNS
12. Ladislav Fridman, 60 r., dôchodca, nezávislý kandidát
13. Ľuboslav Habiňák, Ing., 43 r., manažér v oblasti bankopoiste-

nia, nezávislý kandidát
14. Radoslava Havlíková, 36 r., ekonómka, SOĽ
15. Igor Hus, Ing., 49 r., ekonóm, KDH, SDKÚ-DS, NOVA, SNS
16. Ladislav Jašš, Ing., 56 r., riaditeľ, SMER-SD
17. Miroslav Jurčák, Mgr., 67 r., redaktor, SMER-SD
18. Eva Kačmarčíková, Mgr., 37 r., špeciálna pedagogička, KDH,

SDKÚ-DS, NOVA, SNS
19. Jozef Kalakaj, 57 r., predseda SZZ, SMER-SD 
20. Viera Kicová, Mgr., 56 r., učiteľ ka, KDH, SDKÚ-DS, NOVA,

SNS
21. Helena Kisková, Ing., 53 r.,bezpečnostná technička, nezávislý

kandidát
22. Richard Koky, Mgr., 38 r., andragóg, KĽS
23. Stanislav Kopčák, Ing., 51 r., stavebný technik, KDH, SDKÚ-

DS, NOVA, SNS
24. Jozef Kučerka, Mgr., 57 r., opatrovateľ, SIEŤ
25. Patrik Lednický, 25 r., recepčný, nezávislý kandidát
26. Silvia Levárska, Ing., 38 r., ekonómka, SMER-SD
27. Milan Lopušniak, 61 r., vedúci rehabilitačného strediska, SMER-

SD
28. Denisa Martinková, Ing., 37 r., ekonómka, SOĽ
29. Marián Martočko, 57 r., robotník, SMER-SD
30. Dana Neuvirthová, Ing., 45 r., štátna úradníčka, nezávislý kan-

didát
31. Michal Neuwirth, Ing., 42 r., ekonóm, nezávislý kandidát
32. Ján Pitoňák, 45 r., stavebný technik, nezávislý kandidát
33. Mária Smatanová, Mgr., 63 r., pedagogička, SMER-SD
34. Ondrej Soják, Mgr., 48 r., technický pracovník, nezávislý kan-

didát
35. Miroslav Škvarek, Ing., MPH, 54 r. riaditeľ, KDH, SDKÚ-DS,

NOVA, SNS
36. Ivana Švagrovská, MUDr., 38 r., lekárka,  SMER-SD
37. Jozef Timkovič, MUDr., 63 r., lekár, KDH, SDKÚ-DS, NOVA,

SNS
38. Jaroslav Valašek, 53 r., manažér predaja, nezávislý kandidát
39. Jaroslav Vančo, Ing., 45 r., živnostník, SIEŤ
40. Stanislav Vendrinský, 37 r., policajt, nezávislý kandidát
41. Miroslav Vojsovič, 34 r., SZČO, TIP
42. Dáša Vojsovičová, Ing., 47 r., riaditeľ ka banky, nezávislý kan-

didát 
43. Vladimír Zentko, 65 r., dôchodca, SMER-SD
44. Ivan Zima, Ing., 51 r., programátor, KDH, SDKÚ-DS, NOVA,

SNS
45. Július Žiak, Ing., 63 r., riaditeľ, SMER-SD
46.  Lucia Žondová, 37 r., učiteľ ka, KDH, SDKÚ-DS, NOVA, SNS
Vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov.

ZOZNAM KANDIDÁTOV
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva 

vo Svite 15. novembra 2014



A práve prví absol-
venti tejto školy
(1952-1954) sa začiat-
kom septembra
stretli vo Svite. Stalo
sa tak zásluhou naj-
mä Alexandra Tokára,
nadšeného organizá-
tora voľného času se-
niorov.  Bolo to  po
60-tich rokoch  a tak
bolo namieste, že ho
sprevádzali aj emó-
cie, spomienky a ra-
dosť zo stretnutia. 

Zo 42 absolventov
sa stretnutia zúčast-
nilo 14. Osemnásti už
nie sú medzi nami, 8
neprišli pre nemoc
a ostatných sa orga-
nizátorom z Klubu
seniorov vo Svite ne-
podarilo vypátrať. 

Tí, čo v sobotu 6.
septembra na stret-
nutie v Klube senio-
rov Pod Skalkou pri-
šli, sa mohli stretnúť

s primátorom mesta,
bol tu bývalý tech-
nický námestník Che-
mosvitu Ing. Ján Ku-
ruc,  bývalý riaditeľ
SOUCH Ing. Jozef
Kŕč, bývalá učiteľ ka
Helena Bajtošová
a vychovávateľka Kor-
nélia Gloriková. 

Videli aj film o no-
vých výrobných pro-
gramoch Chemos-
vitu, a. s. Nechýbala
ani prehliadka Svitu
autobusom a zábava
so skupinou Svittase-
nior a skupinou Lajb-
lík.

Účastníci si domov
odnášali milé darčeky
v podobe vozíkov, vy-
robených A.Tokárom,
publikáciu o histórii
mesta a najmä naj-
cennejšie zážitky na
spoločné spomína-
nie.

-red-

Vážený pán primátor! Chcem sa
Vám   a ľuďom, ktorí sa pričinili
o nové detské ihrisko "na Kanade"
veľmi pekne poďakovať. Je fantas-
tické. 
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Stretnutie po 60-tich rokoch
Od 1. septembra 1952 vznikali v našej republike učilištia štátnych pracovných
záloh, ktoré pôsobili paralelne so strediskami pracujúceho dorastu a základ-
nými odbornými školami. Vo Svite vzniklo v tom roku Odborné učilište štát-
nych pracovných záloh č. 8 pri n. p. Chemosvit s učebnými odbormi
prevádzkový chemik, vláknar, zlievač, kotlár, strojný zámočník, sústružník a
elektromontér.  Škola existovala do roku 1957, kedy ju nahradilo Odborné
učilište pri n. p. Chemosvit.

Vo Svite som chodila na strednú, trá-
vievala som tu krásne chvíle Pod Skal-
kou a po 15.novembri 2014 sa chceme
stať spolu s mojou rodinkou občanmi
mesta Svit, ktoré sme si veľmi zamilo-
vali a kam sme sa nedávno nasťahovali,
napriek našim pracovným väzbám na
Kežmarok.

Svit poznám od mala, ale až teraz,
keď som sama mamou dvoch malých
detí, objavujem jeho krásy a výhody
v náručí zelene. O to viac si veľmi vážim
rozvoj mesta, ktorý sledujem už dlhšie.
Prechádzky vynovenými chodníkmi,
parčíkmi, či  posedenie na námestíčku
pri fontáne je úžasné. 

Hoci máme teraz vlastnú záhradu
s miestom na hranie, ihrisko, pre ktoré
Vám píšem, je úžasným miestom rozvoja
sociálnych vzťahov detí a pomohlo aj
našej dcérke nájsť si priateľov v novom
prostredí.Takisto oceňujem vynovené
chodníky, nové lavičky... a hlavne to, že
nezabúdate aj na občanov  Pod Skal-
kou.

Prajem Vám, nech máte stále okolo
seba ľudí, s ktorými budete môcť aj
v budúcnosti vytvárať mnoho malých
i veľ kých radostí, pre dobro spoloč-
nosti. S prianím všetkého dobrého 

Adriana Saturyová, Okružná ul.,
Svit.

Vďaka za ihrisko

21.10. 2014 o 18.00 – Dom kultúry Svit
FRANTIŠEK A VOJTA  NEDVĚDOVCI  
Vstupné: 9,- eur. Predpredaj MsÚ Svit, Dom
kultúry Svit, Tescoma,nám.sv.Egídia Poprad
a ticketportal.sk

16. 10. 2014 – 30. 11. 2014 
– Mestská knižnica
IMPRESIA FARIEB
autorská výstava Juraja Ujházyho

Pripravujeme:

20.-22. november 2014– Dom kultúry
Svit
DIVADELNÁ TEHLIČKA  
celoslovenský literárno- dramatický festival
pre deti a mládež

4. december 2014 – Dom kultúry Svit
THE BACKWARDS
– vianočný koncert

PROGRAM PODUJATÍ V OKTÓBRI



Žiaci deviateho ročníka, kto-
rého náplňou sú moderné de-
jiny 20. storočia, si vypočuli
erudovaný a výstižný vstup do
problematiky rozmáhajúceho
sa nacizmu, atmosféry v pred-
vojnovej Európe a situácie
v Slovenskom štáte z úst pána
Kuruca. Pán Hubáček informá-
ciami „z prvej ruky“ ako
priamy účastník najtvrdších
bojov v srdci diania SNP
v okolí Banskej Bystrice prinie-
sol neoceniteľný historický po-
hľad na dejiny, ktoré formovali
Slovensko. Pútavou formou
opisov bojiska, tragických ži-
votných osudov, atmosféry

smrti a strachu žiaci  získali síce
dramatickú, ale poučnú a od-
strašujúcu  skúsenosť globál-
nej agresie, ktorá je aj dnes
vysoko aktuálna. Pán Hubáček
neopomenul ani svoje umiest-
nenie do nemeckého zajatec-
kého tábora a katastrofálne ži-
votné podmienky. Nezabudol
žiakom ukázať veľ kosť svojho
pásu pomocou opasku, ktorý
nosieval v tábore a ktorý jasne
poukazoval na hlad a bez-
brehé chudnutie väzňov.
Všetci pevne veríme, že táto
beseda bude pre našich de-
viatakov zdrojom poznania ná-
rodných dejín, ale i uvedome-

nia si slobody ako niečoho, za
čo sa niekedy muselo kruto
platiť životmi. Preto si ju mu-
síme vážiť a nebrať ju ako sa-
mozrejmosť. Ďakujeme obom
členom Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov za
to, že prijali naše pozvanie, za
ich ústretovosť a neopakova-
teľný zážitok, ktorý v nás ostal. 

ZŠ Komenského Svit

„V prvom rade je to
dôstojný, vzdušný a ele-
gantný priestor a skvalit-
nenie našich služieb aj

priblížením sa k obča-
nom. Jedným z hlavných
cieľov totiž bolo, aby
všetky najnavštevovanej-
šie oddelenia boli na prí-
zemí a aby niektoré nále-
žitosti občania vybavili aj
na oddelení prvého kon-
taktu, čím sa proces vy-

bavovania urýchli. Aby tu
bez problémov mohli
prísť vybavovať aj telesne
handicapovaní občania,

na vozíčku – prístup je
bezbariérový. A tak sa
bez problémov dostanú
na prízemí na matriku,
sociálny úsek, do po-
kladne, na oddelenie
daní a poplatkov i  evi-
dencie obyvateľstva.
Nezabudlo sa ani na ro-
kovaciu miestnosť v bý-
valej aule školy. Sídlia tu
i Technické služby mesta
a ich odchodom z dote-
rajšieho sídla sa zas
skvalitní pracovný prie-
stor pre Bytový podnik
Svit,s.r.o. Na prízemí je
v prenajatých priesto-
roch aj notárka. 

Na 1. poschodí sú dô-
stojné priestory pre pri-
mariát a ostatné úseky
MsÚ, vrátane Staveb-
ného obecného úradu.

Na otázku, čo ešte
úrad získal môžem odpo-
vedať, že aj vhodné prie-
story na archiváciu spi-
sov.“

Najvyššie poschodie ako prvá ob-
sadila Základná umelecká škola,
ktorá získala dôstojné priestory a
školský rok už odštartovala tu. Na-

sledovalo Centrum voľného času,
ktorému patrí severná časť prízemia
a telocvičňa. Od 1.októbra 2014 si
vyhrnuli rukávy pracovníci Mestst-
kého úradu a s pomocou brigádni-
kov  začali sťahovať jednotlivé od-
delenia. 

Čo MsÚ a občania mesta presťa-
hovaním získajú nám prezradil pred-
nosta MsÚ Ing. Ján Hutník.
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70 rokov od SNP
„Národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odsúdený ju prežiť
znovu.“ Zmysel tohto citátu je hlavným dôvodom, prečo sa
naša škola rozhodla organizovať besedu s členmi mestskej
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov. Navštívil nás J. Kuruc a J. Hubáček ako priamy účastník
bojov SNP. 

Určite sa nájdu občania Svitu, ktorí nevedia, že až do týchto dní Mestský úrad sídlil v
budove, ktorá nebola mestská, ale patrila Ministerstvu vnútra SR.  Bol teda v
prenájme.Po úspešných rokovaniach s Prešovským samosprávnym krajom sa budova
bývalého SOU chemického stala majetkom mesta, a tak sa mohol začať  proces jej re-
konštrukcie.  

Mestský úrad sa sťahuje za
plnej prevádzky – od 20.októbra
2014 už pracuje len v nových
priestoroch, úradné hodiny ostá-
vajú nezmenené – každý pra-
covný deň ostáva stránkovým,
okrem Stavebného úradu, ktorý
má utorky a štvrtky nestránkové. 

Telefonické kontakty sú taktiež
nezmenené a v súčasnosti sa pra-
cuje na tom, aby aj sídlo MsÚ
ostalo na adrese Hviezdoslavova
33. 

„Ostáva nám poďakovať všet-
kým pracovníkom Technických
služieb a Bytovému podniku
Svit,s.r.o. za pomoc, ktorá bola
pri neľahkom sťahovaní potrebná.
A veriť, že táto zmena bude všet-
kými pracovníkmi, ale najmä ob-
čanmi prijatá len a len pozitívne,“
dodal Ing.Hutník.

-vž-

VÝSTAVA H. SUCHEJ
V Podtatranskej knižnici na

sídlisku Západ v Poprade sa
predstavuje svojou výtvarnou
tvorbou Helena Suchá, rod. So-
jáková, bývalá zamestnankyňa
grafického oddelenia prípravy
tlače Chemosvitu, a.s.

Výstava k jej životnému jubi-
leu pod názvom "Dialógy je-
sene" potrvá do 31.10. 2014.



Dá sa povedať, že hudbu ste
dostali do kolísky....

Pochádzam z kraja, kde dy-
chovky mali zelenú. Len 6 km
od Borského sv.Jura – časti
Tomky, kde som sa v roku 1933
narodil, je slávne pútnické
mesto Šaštín a tam to vlastne
začalo. Chodilo tam množ-
stvo(15 až 20) dychoviek a ja
ako malý 10 ročný chlapec som
za zmrzlinu držal noty veľ kým
muzikantom a počúval nád-
herné melódie. Boli tam dy-
chovky aj z Moravy, no, veľmi
rád by som ešte také čosi v Šaš-
tíne zažil.  Tam sú určite po-
čiatky môjho života s dychov-
kou.
Detstvo vystriedala mladosť
a tá už súvisí so Svitom....

V rokoch 1948-49 už moji
spolurodáci pracovali vo Svite
a tí ma sem dotiahli. Spome-
niem aspoň Petra Leskov-
ského, Gusta Kripela, Martina

Dufeka, či p.Rozložníkovú. Pri-
šla Baťova škola a ja som ako
pletiar pančúch vo vtedajšom
n.p. Tatrasvit začal spoznávať
tvrdý režim a kolotoč povin-
ností – práca,škola, športové
krúžky a dokolečka dokola. Ale
zvykol som si a dnes rád spo-
mínam na svojich prvých majs-

trov – pani Dickú, pána Krišicu,
Milana Hložku a iných.
Po povinnnej vojenskej
službe ste si doplnili vzdela-
nie večerným štúdiom vo
Svite i Ružomberku a časom
prišli i zodpovedné pozície.

Áno, od majstra, cez vedú-
ceho dielne, výroby a techniky
až po vedúceho prevádzky
úpravne a farebne. Práca a ko-
lektívy v ktorých som pracoval
ma naozaj tešili a na tie roky si
spomínam  veľmi rád.
Poďme teda k dychovke
a Vašim spomienkam.

Písal sa rok 1949 a vo Svite
sa zakladala mladá učňovská
dychovka. Po prísnom výbere
ma zaradili učiť sa hrať na
trúbku – krídlovku. Učili ma vte-
dajší riaditeľ Hudobnej školy
pán Kantor a Jožko Baláž. To
bola škola ! Po roku sa robil vý-
ber do veľ kej 35 člennej závod-
nej dychovej hudby. Spolu s Mi-

chalom Klimkom nás vybrali
a nastali tvrdé dva roky driny –
veď nebolo ľahké vyrovnať sa
takmer profesionálnym muzi-
kantom, akých sme vtedy
mali.Polovica členov bola totiž
z kvalitných vojenských dycho-
viek, ktoré sa v tých časoch ru-

šili. Baťa a jeho firma nám však
vytvárala úžasné podmienky
a týmto skvelým muzikantom
dala aj prácu. Chcel mať dobrú
dychovku. Rád si spomínam na
významné festivaly-Pádivého
Trenčín, v Humennom, Stráž-
skom, natáčali sme v rozhlase
v Košiciach – všade sme boli

úspešnou,ak nie najúspešnej-
šou kapelou. Ale zaujali sme aj
v zahraničí na zájazdoch v Poľ-
sku, Nemecku, Maďarsku, Ukra-
jine.... Boli sme naozaj, ako sa
dnes hovorí, „vymakaní“.
Hudba nás bavila a hrali sme
s nadšením, ale i s obrovskou
oporou fabrík! Musím spome-
núť aj veľ kú zásluhu Vojtecha
Markusa či Ruda Novotného.
A to množstvo posledných
rozlúčok, ktoré ste hrávali!

Nuž, boli ich stovky.Za tie
roky som s krídlovkou odpre-
vadil do večnosti 35 spoluhrá-
čov - kamarátov z dychovky.
Viem, že ste boli takou pra-
vou rukou dirigenta Mar-

kusa. Hrali ste prvú krídlov-
ku. Ozaj, aký je rozdiel medzi
trúbkou a krídlovkou?

Trúbka má ostrejší tón, po-
užíva sa najmä na vyhrávky-
štosy“ a prvá krídlovka je
vlastne líder dychovky a má ši-
roký, spevavý  a sýty tón.  Aj
Česi krídlovke hovoria „řídící
hlas“ - to hovorí za všetko.
Ale vo Svite bola v tom čase
i iná – tanečná kapela. A nie
jedna.

Veru tak, spoločenský život
tu prekvital.! Tí „žolíci“ z dy-
chovky sa dostali i do taneč-
ných kapiel. Hrali sme pravi-
delne na  Spoločenskom dome
a so Stanom Šimíčkom(z druhej
partie) sme sa striedali, pocho-
dili sme celé Tatry, rôzne bary,
večierky. Od Mikuláša až po
Spišskú Novú Ves – to bol náš
rajón.Sviťania si iste spomínajú
na mená Baláž, Matl, Mlynarič,
Markus, Godiška, Schnáger, Bu-
lík, Kačmár, Sivanič, Šiška,Do-
bák  – navzájom sme sa v tých
dvoch kapelách zaskakovali
a bolo veselo! A môj kalendár
bol absolútne plný !

Okrem toho som bol 30 ro-
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Pán Jozef Sokol prevzal z rúk primátora najvyššie mestské
ocenenie za celoživotný prínos pre rozvoj hudobného života
a dlhoročné aktivity v dychovej hudbe. Áno, hudba bola
hlavnou témou nášho spomínania,ale keďže všetko so všet-
kým súvisí, dotkli sme sa aj ostatných životných tém a jeho
„srdcoviek“.
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Pán predseda, v tomto roku si vaša or-
ganizácia pripomína 10. výročie vzniku.
Mohli by ste ju predstaviť?

Áno,  ZO JDS  vznikla vo Svite pred 10
rokmi zásluhou zanietencov na čele s Pav-
lom Záhradníkom. Jednota dôchodcov na
Slovensku je v súlade so zák. č. 83/1990 Zb.
zo dňa 27. marca 1990 občianskym združe-
ním s Ústredím v Bratislave a krajskými
a okresnými orgánmi. V zmysle stanov JDS
združuje občanov staršieho veku – dôchod-
cov (od 62 rokov) bez rozdielu národnosti,
rasy, politickej príslušnosti, náboženstva
a sociálneho pôvodu. Pomáha občanom
v príprave na život a aktívnu prácu v dô-
chodkovom veku. Vytvára podmienky na
realizáciu záujmov starších občanov – dô-
chodcov. Chráni práva a oprávnené požia-
davky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné
dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a so-
ciálnu starostlivosť. Spolupracuje so záko-
nodarnými orgánmi a podieľa sa na organi-
zovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej
a rekreačnej starostlivosti o dôchodcov.
V tomto duchu sa organizuje a riadi aj čin-
nosť ZO JDS vo Svite. 

Čo sa podarilo vašej organizácii pre se-
niorov urobiť v roku 2014?

Naša organizácia patrí v štruktúre do pô-
sobenia okresnej organizácie v Poprade,
ktorú sme spolu s dvomi organizáciami v Po-
prade založili pred 4 rokmi. V súčasnosti ju
tvorí 5 ZO, a to dve v Poprade, vo Svite,
Gánovciach a Kežmarku. Záujem o prácu
v JDS stúpa, aj vo Svite, veď už máme viac
ako 100 členov. 

A aké aktivity sme urobili? Je toho dosť.
Stačí spomenúť januárové stretnutie senio-

rov s poslancami a primátorom mesta
v Spolcentre, v apríli to bola návšteva u pre-
zidenta SR I. Gašparoviča, v júni nám vede-
nie a. s. Chemosvit umožnilo navštíviť mo-
derné prevádzky, organizovali sme okresné
športové hry seniorov Pod Skalkou, usku-
točnili sme výlet historickou „Kométou“ do
V. Tatier, zorganizovali brigádu v okolí Baby,
v septembri to bol zájazd na Liptov. Pred-
ložili sme Mestu návrhy seniorov na zlepše-
nie kvality života v meste a pri príležitosti
10. výročia ZO JDS, 80. výročia vzniku Svitu
v mesiaci októbri dochádza po schválení
v MsZ k vyplateniu príspevku v hodnote 8,-
eur pre dôchodcov nad 65 rokov, ktoré za-
bezpečujú s mestom seniori. 

Z toho vyplýva, že činnosť seniorov
v meste je bohatá... 

Som rád, že sa výboru ZO JDS podarilo
zjednotiť činnosť organizácii zaoberajúcich
sa dôchodcami. Sú to oba kluby dôchodcov
zaoberajúce sa záujmovou činnosťou s pod-
porou mesta. Úzko spolupracujeme s Klu-
bom absolventov Baťovej školy, ZO Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov,
ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnu-
tých. Táto spolupráca veľmi rozšírila mož-
nosti organizovania podujatí, a tým mož-
nosti zapájania sa seniorov do rôznych
aktivit. Preto patrí všetkým poďakovanie
a uznanie. 

Samozrejme, činnosť seniorov v meste je
závislá aj od pochopenia orgánov v meste.
A tu je potrebné len poďakovať vedeniu
mesta, poslancom MsZ, ale i odborným pra-
covníkom MsÚ za pomoc pri riešení požia-
daviek a potrieb seniorov. 

Poďakovala: redakcia 

kov verným záhradkárom, ale tomu,
čo v tej záhrade rastie, rozumie lep-
šie moja žena.
Mali ste prácu, funkcie, dychovku
a s ňou súvisiace aktivity, 7 rokov
ste externe vyučovali hru na
trúbku v hudobnej škole, hrali
v tanečnom orchestri. To sa
predsa dá robiť, len keď je po-
trebné zázemie doma, nie?

Som rád, že to spomínate. Bez
mojej drahej manželky Marienky by
som to nezvládol. Mala pre mňa po-
chopenie a bola mi oporou – vždy
mi vytvárala domov, do ktorého som
sa rád vracal. To je obrovská pomoc
a ja som jej za to nesmierne vďačný.
Tá Cena mesta je aj jej ocenením.

Teším sa z rodiny, dvoch dcér
(Evka je učiteľ ka hry na klavír, Vierka
je chemička, ale pracuje v zahraničí),
troch vnúčat a 2 pravnúčat.. Sú  mo-
jou veľ kou radosťou.
Keď sa tak obzriete na tých 81
rokov (mimochodom, vôbec na
to nevyzeráte) späť, je čosi, čo ľu-
tujete?

Keď sme s Lacom Schnágerom ro-
bili prijímačky na Konzervatórium
v Bratislave a nevyšlo to. Jemu
preto, lebo bol sirotou a nemal pe-
niaze na štúdium v Bratislave a mne
otec povedal, že na trúbku vie hrať
aj pastier. Mňa to k tej trúbke ťahalo
a on s tým jednoznačne nesúhlasil.
Ale ktovie, ako by to bolo všetko
pokračovalo, keby ma zobrali.Mne
vždy vraveli, že mám „papuľu“ na
trumpetu a ja som jej verný celý ži-
vot. Iné – neľutujem nič! Darilo sa
mi, napriek tomu, že som mal veľa
chorôb a zdravotných problémov.
Ale zo všetkého som sa akosi „vylí-
zal“ a to aj s pomocou mojej man-
želky.
Aj teraz si rád vypočujete dy-
chovku? 

Veľmi rád. Ale dobrú a na tú musí
byť minimálne „sedmička“ hráčov. 

Mrzí ma, že naše deti prestávajú
spievať naše krásne slovenské
piesne. Máme ich stovky, tisíce, me-
lodické, ľúbivé a vytrácajú sa. Rodi-
čia i škola v tom veľmi absentuje.
Veľ ká škoda!
A čo si prajete do budúcich dní?

Pokoj. Lebo ak je v rodine pokoj,
je tam i úsmev i šťastie. No a samo-
zrejme, zdravie.  

Jožko Sokol patrí k ľuďom, akých
mám rada. Je gentleman s iskrou
v očiach, ktorá mu stále svieti. Prežil
toho nemálo, ako sa hovorí, má
toho „nažitého dosť“. Ostal skrom-
ným, hlboko ľudským a najmä vese-
lým. Som presvedčená, že takým je
i vďaka hudbe, ktorej venoval celý
život. Tá zdobila jeho život a žil
s ňou v dokonalej zhode. A to člo-
veka zušľachťuje.
Poďakovala Veronika Žoldáková

Október je Mesiacom úcty k starším. Nie je tomu inak ani v meste Svit, kde je
akýmsi vyvrcholením celomestské stretnutie seniorov (tohto roku 13. 10. 2014).
Organizátor - mesto Svit si v Dome kultúry divadelným predstavením a príhovorom
primátora verejne uctí staršiu generáciu.Je preto namieste sa zastaviť a o aktívnom
živote seniorov v meste sa porozprávať s poslancom MsZ a predsedom ZO Jednoty
dôchodcov na Slovensku vo Svite Mgr. Miroslavom Jurčákom.

Tradičné vítanie novonarodených občanov Svitu. Na obr. s primátorom mesta R. Ab-
rahámom. Foto: M. Jurčák
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Z NARODILI SA
Andreas Zibura, Sára Živčáková, Mi-

chal Zamiška, Anna Niková, Tobiáš
Machovič, Olívia Müllerová

Y MANŽELSTVO UZATVORILI
Marek Bangó a Jana Plavecká, Ing

Peter Ufnár a Alžbeta Volková, Ondrej
Slavkovský a Radoslava Madaiová, Ing.
Boris Slušný a Gabriela Gubaňárová,
Ing.Juraj Bednarčík a Mgr.Miroslava
Kovalčíková, Marek Martočko a Jana
Urbanová, Ing. Tomáš Bobula a
MUDr.Mária Palenčárová, Rastislav
Blaščák a Gabriela Vdovjaková, Marko
Vojsovič a Erika Wagnerová, Jozef
Gancarčík a Daniela Košťálová

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
september

70 ROKOV 
Eva Kirchnerová, František Kalakaj,
Ján Zelko, Ján Mišek, Eva Grešová
75 ROKOV
Marta Schwábová, Cyril Kušnír, Anna
Makarivová, Mária Šutáková, Mária
Grácová, Michal Markovič
80 ROKOV
Helena Gánovská, Alžbeta Kováčová,
Miloslav Kurila
85 ROKOV
Helena Babjáková, František Galuš,
Anna Hajná
91 ROKOV
Terézia Slobodová, Viliam Patrík,
92 ROKOV
Mária Pospíchalová

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Alžbera Višňovská (73), Mária Žem-
bová (88), Anna Chmúrová (73), Anna
Hybenová (75), Ján Dóczy (60),  Vác-
lav Čarnoky (52), Bedrich Králik (83),
Ján Drozd (65), Ján Bacúl (71), Jolana
Bursová (82).

Spoločenská 
kronika

Inzeráty

20. októbra si pripomenieme 1. výro-
čie, čo nás navždy opustil náš manžel,

otec, starý otec a
teraz by bol aj pra-
starý otec 
Ferdinand Lauko 

Kto ste ho poznali,
prosíme, venujte
mu tichú spo-
mienku. 

Rodina

Aj touto cestou úprimne ďakujeme rímskokatolíckemu far-
skému úradu a pracovníkom Pohrebných služieb za vyko-
nanie dôstojnej rozlúčky s našou milovanou 

Alžbetou Višňovskou. 
Naposledy sme sa s ňou rozlúčili 5.septembra 2014.

Všetkým zúčastneným, susedom, priateľom a známym ďa-
kujeme za ich účasť a prejavy sústrasti i kvetinové dary. 

Dcéry a synovia s rodinami

= Poďakovania, spomienky

Predám 2-iz-
bový byt na prí-
zemí bez balkóna
v bytovom dome
vo Svite. Č.t. 0905
759199.

V nedeľu 2. novembra si pripomenieme sviatok Pamiatky zosnulých.

Primátor mesta prijal 23 jubilantov, ktorí sa  v 3. štvrťroku 2014 dožili okrúhlych
životných jubileí. Najstaršou z nich bola 91-ročná, čiperná pani  Terézia Slobodová
(dole, 1.sprava ). Foto S.Pjaták

Predám 
tatranský profil 

– perodrážka, 
brúsený

I. trieda 3,80   
II. trieda 3,10 eur 
v ponuke aj dlážkovica 
a dokončovacie lišty.
Doveziem.  
Tel: 0915 863 227, 

0911 168 982.

POPRADSKÉ 
PÔŽIČKY
až do 4 000 €

RÝCHLO A DISKRÉTNE -
BEZ REGISTRA 

- AJ BEZ POTVRDENIA
0911 913 849 

- Bc.Franková Eva
0917 668 003 

- Frank Jozef



Pretože prvú kroniku zachy-
távajúcu tieto udalosti  ne-
máme, museli sme požiadať ži-
júcich pamätníkov, aby nás
oboznámili so  vznikom  vte-
dajšieho Zväzu invalidov. Tak
sa organizácia pôvodne volala.
ZO bola založená v apríli 1972
a pri jej založení boli O. Rus-
nák,  MUDr. Lesný, Anna Knap-
cová, Marta Burčíková, p. Ho-
lošková,  Hámor,  Martinková,
Jendralová, Macuráková. Ďal-
šími členmi boli p. Sokolová a
Tomášová.

Prvou predsedníčkou bola
pani Knapcová, neskôr  p. Čič-

manec a B.Točeková, p. Dudá-
šová a v súčasnosti od r. 2002
je predsedníčkou Ing. Ľubica
Kuzmíková. Organizácia bola
spočiatku riadená Ústredným
výborom z Bratislavy, neskôr sa
Bratislava odlúčila a ZO pod-
lieha dodnes Ústrednej rade
v Martine. Zväz invalidov mal
spočiatku veľ ké výhody.  Re-
kondičné  pobyty boli Ústred-
ným výborom členom plne hra-
dené. Činnosť organizácie bola
riadená Okresným výborom a
pracovala v  podstate tak ako
dnes. 

Ak by sme mali porovnať čin-

nosť organizácie v  minulosti
a dnes, konšatujeme, že dnes
si každá organizácia pripravuje
program bez pokynov okresnej
rady, sama si zháňa sponzorov.
Ústredie nám neposkytuje
žiadne finančné prostriedky
a rekondičné pobyty sú s veľmi
malou zľavou plne hradené
členmi. Po skončení sponzo-
ringu z a.s. Chemosvit  dostá-
vame finančné prostriedky
z  MsÚ Svit a sponzorov, kto-
rými sú JUDr. Bezák, Milan Če-
kan, donedávna spoločnosť
Chedos a.s. a  veľmi nám vy-
chádza v ústrety Nadácia Che-
mosvit. Chceli by sme sa všet-
kým aj touto cestou poďakovať
za ich ochotu a porozumenie,
veď iba zo srdca dávajú a ne-
chcú za to nič.

Ďalšími ochotnými sú K.
Troppová, ktorá nás každo-
ročne aj dvakrát informuje

o zdravotných pomôckach, lie-
koch a na požiadanie si pripraví
prednášku na konkrétnu zdra-
votnú tému, Mgr. D. Lörenčí-
ková o  aktuálnych sociálnych
zákonoch a pomáha nám s vy-
bavením rôznych zdravotných
pomôcok a iných nárokov pre
zlepšenie života zdravotne po-
stihnutých. Okrem výletov,
návštev divadla, prednášok
máme aj vedomostné súťaže.
Spolupracujeme aj s organizá-
ciami ABŠ, SZPB a  Jednotou
dôchodcov a naše poďakova-
nie patrí obom MŠ a ZUŠ v
meste. 

Chceme aj naďalej  robiť pre
občanov so zdravotným po-
stihnutím akcie, ktoré ich za-
ujmú. Ak by sa chcel stať
niekto naším členom, radi ho
prijmeme, aj jeho nápady
a  spolupráca prispeje k  ešte
lepšej činnosti našej organizá-
cie.

Ing. Ľ.Kuzmíková 
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V Žiline sa v dňoch 7.-12.sep-
tembra 2014 konala prestížna celo-
európska prehliadka a fórum prác
EXPO SCIENCE EUROPE (ESE).  Or-
ganizátorom podujatia bola Asociácia
pre mládež, vedu a techniku (AMA-
VET), ktorá dostala poverenie od eu-
rópskej organizácie MILSET. Záštitu
nad podujatím prevzal prezident Slo-
venskej republiky Andrej Kiska. 

Predstavilo sa na ňom 312 študen-
tov do 20 rokov z rôznych európskych
krajín, ale i niekoľ kých mimoeróp-
skych (Mexiko, Irán, Egypt...). Repre-
zentovali spolu 24 štátov. Títo nadaní
a zanietení študenti predstavili spolu

86 projektov, ktoré zvíťazili na národ-
ných súťažiach.

Slovenskú republiku na podujatí
reprezentovala i Nelka Gloríková zo
Svitu, v minulorom školskom roku
žiačka ZŠ Mierová vo Svite, v súčas-
nosti študentka Gymnázia Kukučínova
v Poprade. Nomináciu do reprezen-
tačného družstva si vybojovala na zá-
klade prvenstva na celoslovenskom
Festivale vedy a techniky v minulom
školskom roku, ktorý sa konal v no-
vembri 2013 v Bratislave.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme
za reprezentáciu, Nelka!

RNDr. Danica Božová

RNDr. Danica Božová 
učiteľ ka 
ZŠ Mierová, Svit    

Už 42 rokov pomáhame zdravotne postihnutým
V našom meste je viacero organizácií, ktoré aktívne zapájajú
seniorov do kultúrno-spoločenských   akcií a organizujú pre
nich rôzne prednášky so sociálnou a zdravotnou tematikou.
Jednou z nich je aj naša organizácia, Zväz zdravotne postih-
nutých. Tohto roku oslavuje 42. výročie svojho vzniku a tak
sme si na slávnostnom stretnutí  5. 9. 2014 s pozvanými hos-
ťami  zaspomínali na  založenie organizácie.

Zážitky z múzea i foto s M. Lasicom
Tak ako minulý rok, aj tento sa naši najstarší žiaci vybrali

v rámci akcie Vlakom do múzeí a galérii, navštíviť naše
hlavné mesto, kde absolvovali exkurziu v Prírodovednom
múzeu. Tu si prezreli 4 expozície, ktorej každá časť bola
zameraná na inú tému. Prvá expozícia je zameraná na
biodiverzitu Slovenska a zároveň je úvodom do neživej
prírody. Druhá zoznamuje návštevníkov so živou a neživou
prírodou rôznych prostredí na Zemi - polárnych oblastí,
tundry a tropických lesov. Tretia predstavuje viac ako 700
druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít.
Posledná prezentuje vývoj a diverzitu dávno vyhynutých
spoločenstiev organizmov na Zemi. Po prehliadke navštívili
historické centrum mesta, kde stretli vynikajúceho herca,
komika a speváka Milana Lasicu, s ktorým sa v krátkosti
porozprávali a odfotili. Po dlhej ceste domov sa plní zá-
žitkov a dojmov vrátili spokojne domov. 

Mgr. Katarína Želonková, ZŠ Komenského

Čerstvá absolventka našej školy 
reprezentovala Slovensko na Expo Science 2014



Mesiac september bol mesiacom
zmien v celej knižnici. Vo Svite sme
vynovili čitáreň, vymenili regály na
náučné knihy v detskom oddelení
a doplnili regály v oddelení krásnej
literatúry pre dospelých. 

Tým sme získali viac priestoru a
mohli sme doplniť knižničný fond o
knihy, ktoré museli byť doteraz v
sklade. Rozšírili sme tak ponuku de-
tektívnej, vedecko-fantastickej a
inojazyčnej literatúry. 

Zmeny nastali i v pobočke Pod
Skalkou. Tam sme vymenili všetky
zastaralé regály za novšie. Nielenže
sa zlepšil vzhľad pobočky, ale pre-

dovšetkým prehľad a
orientácia vo fonde.
Vďaka tomu sa nám
podarilo samostatne
vyčleniť náučnú lite-
ratúru pre deti a
mládež, sprehľadniť členenie všet-
kých kníh a zaktualizovať celkový
fond pobočky. 

Snažili sme sa týmito zmenami
zlepšiť priestorové možnosti kniž-
nice  a tým i celkové služby. 

Dúfame, že prispejú k spokoj-
nosti všetkých používateľov.

D. Šipošová
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Mestská knižnica vo Svite a
Mgr. Juraj Ujházy

vás pozývajú na výstavu obrazov

„Impresia farieb “
Výstava bude sprístupnená 

od 16.10.2014 do 30.11.2014 
v priestoroch mestskej knižnice

Otvorené: Po, Ut, Št, Pi od 10.00 h do 18.00 h
So od 8.30 h do 11.30 h

Vynovená Mestská knižnica

27.11.2014 o 19.00 hod. 
ARÉNA POPRAD

Vstupné v predpredaji : 23,- a 30,- € 
Predpredaj MsÚ Svit, č.t. 0908 406 147, 052/ 7875 114

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ÚNIE ŽIEN 
SLOVENSKA č.4 VO SVITE ORGANIZUJE

DETSKÚ BURZU
JESENNÉHO  A ZIMNÉHO DETSKÉHO OŠA-
TENIA, ŠPORTOVÝCH  POTRIEB A  HRAČIEK

PRÍĎTE  DOBRE  NAKÚPIŤ 
A  VÝHODNE  PREDAŤ!

KDE:  v budove POŠTY – ( bývalá sporiteľňa )
KEDY: vo štvrtok 23. 10. 2014 od 8:00 - 17:00
hod
v piatok 24. 10. 2014 od 8.00 - 16.00 hod.

PRÍJEM ČISTÝCH A NEPOŠKODENÝCH VECÍ:
21. 10. 2014 od 15.00 - 18.00 hod.
22. 10. 2014 od 15.00 - 18.00 hod.

VÝDAJ  NEPREDANÝCH VECÍ:
27. 10. 2014 od 12.00 – 16.00 hod

Prosíme záujemcov, ktorí chcú svoje veci predať,
aby nenosili veci pre dospelých (sukne, šaty, ob-
leky).

VSTUPNÉ – 0,10 Eur



Táto výstava je vskutku výnimočná. A to
nielen svojím rozsahom, ale aj spôsobom
vystavenia exponátov. Návštevník má mož-
nosť obdivovať viac ako tisíc presných rep-
lík predmetov (vyrobených pod prísnym
dohľadom odborníkov) nájdených v hrobke
faraóna Tutanchamóna. Je všeobecne
známe, že ide o jedinú doteraz nájdenú,
nevykradnutú hrobku egyptského
faraóna. Pritom išlo o faraóna ne-
významného, ktorý nastúpil na
trón vo veku 9 rokov a zomrel vo
veku 18 rokov a počas svojej
vlády nestihol urobiť nič vý-
znamné, čím by sa zapísal do sta-
roegyptských dejín. Ako sa o ňom
výstižne vyjadril objaviteľ jeho
hrobky Howard Carter: „Jedinou
pozoruhodnosťou v jeho živote
bolo, že zomrel a bol pocho-
vaný“.

Ale ako bol pochovaný?! S
množstvom pokladov  nezmera-
teľnej hodnoty. Vidieť, hoci len ich
verné repliky, je úžasné. Chválime
i zvolený spôsob ich vystavenia.
Sú vystavené tak, že  návštevník
sa ocitá priamo v Tutanchamóno-
vej hrobke v Údolí kráľov a expo-

náty vidí presne tak, ako ich zazreli ich ná-
lezcovia – archeológ Howard Carter a jeho
mecenáš lord Carnarvon.

Musíme skonštatovať – výstava naozaj
stojí  za vzhliadnutie.

Po tejto „megadávke“ sme ešte strávili
nejaký čas v Bratislave. Veď mnohí z nás ju
navštívili po prvýkrát. Prezreli sme si  ná-

dvorie bratislavského hradu s krásnou pa-
norámou mesta, navštívili sme Dóm sv.
Martina, prešli sme starým mestom od Mi-
chalskej brány cez Hlavné námestie okolo
historickej budovy Slovenského národného
divadla na Hviezdoslavovo námestie.

Čo dodať na záver? Veľ ké poďakovanie.
Komu? Nadácii Chemosvit, ktorá nám svo-
jím finančným príspevkom umožnila túto
exkurziu uskutočniť. Bez ich pomoci by
bola pre nás finančne nedostupná. Ďaku-
jeme!

Žiaci 6. a 7. ročníka
ZŠ Komenského
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Ale nám, deťom z materskej školy na
Ulici školskej v mestskej časti Pod Skal-
kou, tento slogan nič nehovorí, my po-
známe len jablká. 

Naše pani učiteľ ky sa rozhodli pripraviť
tvorivú dielňu na tému JABLKO, ktorá
bola spojená tiež s pripomenutím si Dňa

jablka. Aby sme nezabudli, že jablko ob-
sahuje vééééľa vitamínov, ktoré potrebu-
jeme pre náš zdravý vývin.  Dospelí by
povedali, že predstavuje symbol fyzickej,
kultúrnej i genetickej pestrosti.

Prišiel k nám aj ujo Jožko Kalakaj, ktorý
je predsedom okresného zväzu záhrad-

károv. Porozprával nám o jabĺčkach aj
také zaujímavosti, ktoré sme my nevedeli
a tiež nevedeli ani naši rodičia, či starkí.
Ukázal nám rôzne odrody jabĺk, ktoré
možno dopestovať v tejto oblasti pod
Vysokými Tatrami. Tiež nám povedal, že
tohto roku sa urodilo málo jabĺčok, lebo
bolo chladné počasie a včielkam sa veľmi
nechcelo vyletieť z úľov von a opeľovať
rozkvitnuté jablone. Pripravil nám aj
jedno prekvapenie: budeme mať  na škol-
skom dvore vysadené dve jablone! Jedna
jablonka pre jednu triedu. 

O tieto jablone sa budeme celý rok
starať, budeme ich pozorovať ako rastú,
ako rozkvitajú a ako dozrievajú jabĺčka.
A, to sa tešíme najviac, my sa budeme
o ne starať :-) Ujo Jožko bol veľmi
ochotný odpovedať na otázky našich ro-
dičov, poradil, ako sa správne starať o ja-
blone, ktoré máme vysadené pri dome
v záhrade. 

Potom sa to začalo. Spolu s rodičmi, či
starými rodičmi sme vytvárali ježkov, pa-
náčikov, chrobáčikov, húseničky, mucho-
trávky a svietniky a závesné girlandy a tiež
„korále“.  Prikladáme aj fotografiu z vy-
darenej tvorivej dielne. 

Ďakujeme našim pani učiteľ kám, ujovi
Jožkovi, našim rodičom a starým rodi-
čom. 

Deti MŠ Školská, Svit

Druhého   októbra   sme  mali možnosť navštíviť v  bratislavskej  Inchebe   vý-
nimočnú výstavu s názvom Tutanchamón – jeho hrobka a poklady. 

Fascinujúca výstava „Tutanchamón“ 

Jablko, tyblko, MYBLKÁ …
…. známy slogan z reklamy :-)
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Denník polície

n 2. septembra bola hliadka MsP privolaná k pre-
dajni Tatrapeko na Ulici Hlavnej. Neznámy muž tam
obťažoval zákazníkov. Keď počul telefonujúceho, tak
sa vybral preč, smerom na Lučivnú. Išlo o Jozefa
Ch. z Lučivnej, ktorého hliadka pristavila a dohovorila
mu ako sa má správať a neobťažovať ľudí. Ten si z
toho nič nerobil a o chvíľ ku sa opäť vrátil. Tentokrát
si po opakovanom dohovore hliadka počkala,aby
sa dostal domov a nevrátil sa. 

n 2. septembra pri Domove mládeže spal vo svo-
jom vozidle muž. Prebudený Róbert L. z Veľ kej Tŕňe
sa priznal, že nejakú dobu v aute prespáva, pretože
nemá kde, prišiel o prácu a je veľmi unavený. Hliadka
mu poradila iné miesto na oddych a v čase o 18. 00
hodine mesto opustil. 

n 3. septembra sa v predajni Lidl dopustila krá-
deže Denisa P., ktorá za čokoládovú tyčinku dostala
blokovú pokutu. 

n 6. septembra Agáte. K. spred Billy niekto ukra-
dol bicykel Liberta, červenej farby, ktorý mal vzadu
na nosiči košík, ale bohužiaľ nebol uzamknutý. Dve
občianky rómskeho pôvodu Agátu K. informovali,
že videli ako bicykel ukradol pomočený muž a šiel
smerom po Ulici Štefánikovej. Ktovie, či práve táto
informácia od občianok nebola taktická, aby sa bi-
cykel nenašiel. 

n 8. septembra v Azylovom centre došlo ku krá-
deži osobných dokladov a finančnej hotovosti. Ale-
xandra B., ktorá sa prišla informovať o možnosti
ubytovania, nechala kočiar s taškou vo vstupnej
chodbe. Keď sa vrátila ku kočiaru v taške peňaženku
nenašla. Neskôr sa našla, ale bez peňazí. 

n 10. septembra hliadka pri bežnej kontrole
mesta objavila v objekte bývalého internátu SPŠCH
Svit 4 mladých ľudí z Popradu, ktorým bolo vysve-
tlené, že budova je v súkromnom vlastníctve, takže
cudzím osobám je vstup do budovy zakázaný. Aj
napriek zátarasám na dverách budovy sa do nej do-
stáva veľa ľudí, hliadka MsP ich musí neustále riešiť.
Niektorí si z tohto priestoru robia aj nocľaháreň. 

n 11. septembra v obedňajších hodinách hliadka
MsP musela opakovane vykonať pohovor s mladými
rómami v miestnosti SAD, ktorí sa v čase od 12. 30
hodiny schádzajú v uvedenej miestnosti a úplne ju
obsadia, pričom majú netolerantné správanie voči
starším cestujúcim. 

n 12. septembra si v Lídli chcela prilepšiť krádežou
Alžbeta K.,čo jej vynieslo blokovú pokutu. 

n 13. septembra telefonicky nahlásil Štefan Č.,
že počas prechádzania podchodom železničnej sta-
nice vo Svite pristúpil k nemu muž v čiernej
mikine,šiltovke, ktorého nepoznal a buchol ho do
tváre. Spoločne so Štefanom Č. hliadka prehľadala
ŽST a tiež mesto, ale neznáma osoba sa nenašla. 

n 20. septembra Patrik L. z Vyšnej Šuňavy mal
otvorenú fľašu alkoholu a spoločnosť mu robili mla-
diství kamaráti. Patrik tvrdil, že pije iba on. Po upra-
taní okolia Ulice SNP od prázdnych fliaš a iného od-
padu, mladiství museli ísť domov. 

n 22. septembra ušiel z DSS Legnava Dušan M.,
ktorého prvé kroky viedli do rodného mesta Svit.
Jeho cesta ďalej viedla na Mestský úrad, kde ho
hliadka MsP do príchodu polície zadržala. 

n 26. septembra MsP bola požiadaná o pomoc
pri hľadaní Karin M., ktorá odišla s kamarátkou a
nevrátila sa domov. Nakoľko hliadka disponovala
informáciou, že Karin sa kamaráti s Petrom K., vy-
brala si overiť jeho pobyt doma. Doma nebol ani
on. Bolo jasné, že Karin a Peter sú spolu. Prehľadávali
sa pohostinstvá i mesto. Bezúspešne. Našli sa však
27. septembra v stane pri letisku. 

Školský rok sa začal len pred niekoľkými dňami a my, žiaci SOŠ vo
Svite, môžeme už len spomínať a hodnotiť náš týždenný výmenný
pobyt  s rovesníkmi z Třebone. 

Výmenný pobyt v Třeboni

Už niekoľ ko rokov, v septembri,
naša škola otvára svoje brány budú-
cim návrhárom  z Třebone, aby spolu
s našimi žiakmi získavali nové skúse-
nosti a zručnosti. Pripravený bol bo-
hatý kultúrny,  vzdelávací a poznávací
program. Spolu so žiačkami odboru
styling sa žiaci z Třebone zúčastnili
tvorivých dní v Tatranskej galérii v Po-
prade, kde pod odborným vedením
si zdokonaľovali svoje maliarske zruč-
nosti. Ani k tunajším prírodným krá-
sam nezostali ľahostajní - Vysoké
Tatry zaliate slnečnými
lúčmi sa im ukázali
v plnej svojej kráse. Ďal-
šiu tvorivú aktivitu žiaci
rozvíjali v priestoroch
školy. V piatok sa pobyt
žiakov z Třebone u nás
končil a následne v pon-
delok náš recipročný
pobyt v Třeboni začínal. 

Cestou sme sa zasta-
vili v Prahe, využili sme
príležitosť,  objavovali a
zoznamovali sme sa s jej
kultúrnymi a historic-
kými pamiatkami. Náš
skutočný cieľ Třeboň je
však tiež veľmi zaují-
mavé mesto s bohatou

históriou, obkolesené rybníkmi.
Spoznávali sme ich na bicykloch.
V škole sme sa zúčastnili na vyučo-
vacích hodinách matematiky, češtiny
a informatiky. Škola zorganizovala
módnu prehliadku, na  ktorej sme sa
tiež zúčastnili. Náš výmenný pobyt
sme ukončili opäť návštevou v Prahe,
kde sme si prezreli Petřín a Hradčany. 

Pobyt v Třeboni sa nám vydaril
a domov sme si doniesli veľa krás-
nych zážitkov a dojmov.              -AS-

Medailová žatva v terčovej lukostreľbe
15. 9. 2014 sa vo Veľ kom Záluží

uskutočnili  MS SR v terčovej luko-
streľ be mládeže, ktorou lukostrelci z
LK Lukostreľ ba Svit ukončili svoju sú-
ťažnú sezónu ziskom cenných me-
dailí, pohárov a titulov.

V kategórii holý luk (HL):
Chrobáci - 1. Matúš Zboinský
Mladší žiaci - 2. Jakub Habaj
Starší žiaci - 1. miesto a titul majstra

SR - Stanislav Baláž
2. Simona Polačeková
3. Karolína Cehulová

V kategórii olympijský luk (OL) :
Chrobáci - 1. miesto a titul majstra
SR - Filip Janík
Mladší žiaci - 4. Filip Šimo
Starší žiaci - 2. Dávid Ivan
13.  Juraj Bublík

K. Havlíček



Ako si  básnik Jano Marton
(na foto v strede) spomína na
svoje prvé dotyky s futbalom?

Vo Svite sa v roku 1994 hrala
prvá dorastenecká liga, ktorej
som bol ako hráč súčasťou. Boli
to neopísateľné zážitky, keď sme
išli na SLOVAN, na INTER a či
do NITRY. Tieto zážitky mi nikto
nezoberie. Futbalu sa venujem
od siedmich rokov. Mojim prvým
trénerom bol Peter Burda.
V žiackych časoch veľmi rád spo-
mínam na pána trénera Ma-
gyara. Bol to naozaj krásny člo-
vek. Ďalej ma trénoval pán
Kyjovský, ktorému tiež ďakujem
za veľa. V doraste som patril pod
V. Semana a neskôr u mužov ku
trénerovi Milanovi Krišandovi.
Ten ma trénoval aj v doraste
a zobral som si od neho ako od
trénera asi najviac. 

Dnes je situácia v doraste cel-
kom iná. Minulého roku sme
ešte hrali okresnú súťaž a aj
v klube bola situácia pre nedo-
statok finančných prostriedkov
veľmi otázna. Dokonca sa hovo-
rilo aj o najhoršom, o konci fut-
balu vo Svite. Bral by som to ako
osobnú tragédiu, ak by sa tak
stalo. Vďaka novému preziden-
tovi pánovi Milanovi Feckovi
a Ľubomírovi Habiňákovi – šta-
tutárovi klubu sa situácia v klube
našťastie stabilizovala. 
Čas ubehol a dnes trénujete
Svitský dorast Vy. Čo to
vlastne obnáša?

Mojim veľ kým trénerskym
vzorom je Chose Mourinho, tré-
ner FC Chelsea. Tými sloven-
skými sú všetci, ktorí ma tréno-
vali a ja som si od každého vždy
zobral to, čo som si myslel, že
ma naučili najlepšie. Začínal som
ako tréner dorastu v Lučivnej.
Chcem sa poďakovať vtedaj-
šiemu vedeniu FK Svit, že mi
pred štyrmi rokmi dalo šancu po-
sadiť sa na lavičku dorastu. 

Vždy sa snažím svojim hráčom
vštepovať, že je to hrdosť, hrať
za Svit. Nastupovať na každý zá-
pas s pocitom, že sú súčasťou
týmu, ktorý súper rešpektuje.
Ako tréner sa učím každým
dňom. Dobrý tréner musí byť
v prvom rade človek, ktorý do-
káže akceptovať hráča hlavne
v rovine človeka. Teda v prvom
rade v tejto rovine. Každý hráč
má okrem futbalu svoje povin-
nosti, svoju rodinu a priateľov.
Pochopiteľne aj svoje radosti
a starosti. Dobrý tréner by nikdy
nemal podceňovať ani len naj-
menší problém svojho zverenca.
Ja sa snažím k svojim chalanom

pristupovať hlavne ako ich tré-
ner, ale aj priateľ v jednej osobe.
Musia vo mne cítiť oporu a tak
isto pocit uznania a rešpekt. Ke-

ďže ten vyžadujem, rešpektujem
každého svojho hráča a aj svojich
kolegov trénerov. 
Tréner musí byť teda i psycho-
lóg. A vám sa darí. Ale sám nič
nezmôžete....

Zatiaľ sa darí. Minulého roku
sme postúpili z okresnej súťaže
do tretej ligy. Splnili sme cieľ,
i keď cesta bola veľmi kostrbatá
a nejasná až do samého konca,
keď sme hrali ešte aj baráž. 

Chcem sa poďakovať mojim
kolegom, Ivanovi Barabásovi (na
foto vľavo) – trénerovi brankárov
a Vladislavovi Šlosárovi (na foto
vpravo) – môjmu trénerskemu
kolegovi za spoločnú víziu a my-
šlienky. Vždy sa dokážeme zladiť
a jeden druhého rešpektujeme,
hoci som ja ten najmladší. Tréner
Barabás dáva mládežníckym
brankárom Svitu svoje obrovské
skúsenosti na každých pondel-
kových tréningoch brankárov
a dáva im hlavne svoje srdce. Je
to vidieť na ich tréningových jed-
notkách. S trénerom Šlosárom
sa dopĺňame a vždy si s vďakou
nechám poradiť, keďže je starší
a hlavne skúsenejší. 

Ako ste teda na tom v týchto
dňoch a čo je Vašim cieľom?

Po šiestich kolách sme so šies-
timi víťazstvami na prvom

mieste. Naším cieľom je vyhrať
tretiu ligu. Vždy hovorím chala-
nom, že nebudeme hrať systé-
mom ani Chelsea, ani Barcelony.
Budeme hrať systém FK Svit –
dorast. 
Tak nám predstavte tých, ktorí

tvoria váš tým.
Naše mužstvo je veľmi zrelé

a typologicky veľmi dobre po-
skladané. V kádri máme branká-
rov: Peter Hutník, Lukáš Ondruš,
Martin Vendrinský. Obran- cov:
Kristián Levocký, Jakub Šalamon,
Vladislav Šlosár ml., Peter Zelko,
Adrián Neuwirth. Záložníkov:
Daniel Kušmirek, David Šikula,
Michal Garan, Marek Gábor,
René Durkot, Christián Ľudma,
Rastislav Mlynský. Utočníkov: To-
máš Orolín, Ondrej Mlynarčík.
Veríme, že naša hra pritiahne na
tribúny aj divákov, ktorých pote-
šíme nielen peknými gólmi, ale
aj futbalovou hrou, myslením
a slušným správaním, keď vytlie-
skame aj striedajúceho súpera.
Vždy sme najprv ľudia, až potom
futbalisti. A v tomto duchu do-
rast FK Svit bude vždy pod mo-
jim vedením iba napredovať. Na-
šim cieľom je vychovať jedného,

možno dvoch hráčov pre A-muž-
stvo. Tak isto nás vždy poteší,
keď si na nás hráči, ako na tré-
nerov po pár rokoch v dobrom
spomenú. Presne tak, ako ja spo-
mínam na svojich trénerov.             

-vž-

„Rešpektujem každého svojho hráča“
Náš rozhovor s trénerom dorastu Jánom Martonom
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Sezóna 2014/2015 – domáce zápasy dorastu FK SVIT
11.10.2014  14:00    FK Svit    FK 05 Levoča
25.10.2014  14:00    FK Svit    OŠK Rudňany
28.03.2015  14:00    FK Svit    FAM Poprad
18.04.2015  14:00    FK Svit    OŠK Spišský Štvrtok
02.05.2015  14:00    FK Svit    FK Prakovce
16.05.2015  14:00    FK Svit    FK Pokrok SEZ Krompachy
30.05.2015  14:00    FK Svit    MŠK Spišské Podhradie
13.06.2015  14:00    FK Svit    1. MFK Kežmarok

Úspešný J. Hrinda
Na stránkach mestských novín sme už v minulosti informovali
o mladom, v tomto roku 14-ročnom úspešnom hráčovi golfu,
ktorý však pre pracovné povinnosti rodičov prevažnú časť
roka žije v Katare.  
Ako slovenský občan robí dobré meno Slovensku ale i mestu

Svit( skúšky zo slovenského jazyka a dejepisu robi počas prázdnin
na ZŠ Mierová )  vo svete. Práve od septembra tohto roku  na zá-
klade dosahovaných výkonov na turnajoch doma i  vo svete sa
stal jednotkou na Slovensku medzi hráčmi golfu. Celá  slovenská
verejnosť tomuto mladému športovcovi, ktorý v konkurencii s ve-
kove staršími hráčmi dosahuje také pekné výsledky, želá veľa ďaľ-
ších úspechov pri reprezentovaní Slovenska v zahraničí.          -ák-



Popri už tradičných dlhoročných pretekoch HORAL (horský cy-
klomaratón), HORAL TOUR (trojdňový etapový cyklomaratón) bolo
v nedeľu na programe aj podujatie pre deti  HORAL JUNIOR –
opäť podporené Nadáciou Chemosvit –, ktoré sa prvýkrát uskutoč-
nilo v rámci novovzniknutého seriálu Detská tour Petra Sagana. 

Meno v súčasnosti azda najpopulárnejšieho slovenského špor-
tovca spôsobilo doslova explóziu v počte účastníkov. Do Svitu prišlo
na Detskú tour 351 mladých cyklistov, ktorí by chceli kráčať v šľapa-
jach svojho vzoru. Takýto počet účastníkov nebol doteraz na žiad-
nom podujatí Detskej tour! Dokonca ani preteky v Bratislave nemali
väčšiu účasť a ani následné kolá seriálu pri Spišskom hrade a v Slo-
venskom raji sa Svitu nevyrovnali čo sa týka počtu účastníkov. 

Bolo skvelé sledovať predovšetkým najmenšie deti, ako sa nechali
pohltiť atmosférou veľ kých pretekov. Nuž a starostliví rodičia by
najradšej svojim ratolestiam poskytli všetky svoje sily a schopnosti.

Každé dieťa si okrem zážitkov a spomienok odnášalo so sebou
účastnícky diplom s podpisom Petra Sagana, pamätnú medailu
s obrázkom svojho idolu a tí najlepší sa stali majiteľmi trofeje, ktorou
bola vydarená plastika v podobe cyklistu.

Medzi šťastných majiteľov patrili aj deti z nášho regiónu, ktoré sa
v celoslovenskej konkurencii nenechali zahanbiť. Z našich vynikol
najmä Daniel Imrich, ktorý suverénnym spôsobom zvíťazil vo svojej
kategórii. Na spôsobe a technike Danielovej jazdy bolo vidieť, že
akiste disponuje talentom, ktorý by bolo vhodné ďalej rozvíjať.

Spolupráca regiónu a príležitosť pre deti
Kvalitu organizácie pretekov vo Svite ocenili všetci účastníci a slo-

vami chvály nešetril ani riaditeľ Detskej tour Petra Sagana pán Peter
Zánický, ktorý bol Saganovým trénerom v jeho mládežníckom ob-
dobí.

Podujatie takéhoto rangu nie je možné uskutočniť bez nezištnej
pomoci značného počtu dobrovoľníkov. Tento rok pomáhalo na po-
dujatí HORAL celkovo takmer 250 dobrovoľníkov. Okrem nich patrí
veľ ká vďaka mestu Svit a jeho organizáciám, ktoré sa taktiež výraz-
nou mierou podieľali na úspešnom priebehu akcie. 

HORAL je zároveň dobrým príkladom toho, ako môžu mestá
a obce v našom regióne spolupracovať, a teda podporovať záujem

o náš región, ktorý určite stojí za to, aby prilákal návštevníkov. Vďaka
preto patrí obciam, organizáciám a občanom Lučivnej, Šuňavy, Štrby,
Štrbského Plesa, Vikartoviec, Liptovskej Tepličky, Mengusoviec,
Štôly, Batizoviec a Spišského Bystrého.

Jednou z najlepších ciest, ako priviesť detí k aktívnemu tráveniu
voľného času, je totiž poskytnúť im niečo, čo ich zaujme a zabaví. 

Sviťania môžu byť hrdí na to, že v našom malebnom mestečku
máme niekoľ ko podujatí, ktoré sú schopné pripraviť hodnotný záži-
tok a osloviť mládež nielen z blízkeho okolia, ale aj z celého Slo-
venska a zahraničia. Mimochodom, na tohtoročnom podujatí sa zú-
častnili aj dvaja pretekári z ďalekej Austrálie.

V tejto súvislosti určite netreba zabúdať na Streetball fest, ktorý
pod taktovkou Ing. Jána Drobného taktiež patrí k najnavštevova-
nejším podujatiam svojho druhu na Slovensku.

Najlepšie výsledky detí z nášho regiónu:
Marek Pukač (Tatr. Štrba):    3. miesto v kategórii Baby chlapci
Dominika Bodyová (Svit):    2. miesto v kategórii Mini dievčatá
Júlia Kovalová (Svit): 3. miesto v kategórii Mini dievčatá
Jakub Vavrošek (Kežmarok):   3. miesto v kategórii Mini chlapci
Daniel Imrich (Svit): 1. miesto v kategórii Mladší žiaci
Adrián Turek (Kežmarok):       2. miesto v kategórii Mladší žiaci
Dominika Turócziová (Poprad): 1. miesto v kategórii Staršie žiačky

Ing. Ivan Zima
predseda ŠK HORAL

V poslednú septembrovú nedeľu
hrali na ihrisku súpera, a to v Ľuboti-
ciach a po dobrom výkone vyhrali
gólmi Tropa, Pekarčíka a Vitkaja 0:3.

Takýto výkon zopakovali aj v nedeľu
5. 10. doma, keď hostili druhé družstvo
v tabuľ ke D. Klčovo, nad ktorým vy-
hrali 3 : 0, po góloch Jambora 2 a Pe-
karčíka.

Družstvo vedené V. Nemčkom sa
podľa týchto výsledkov, ale i výkonov
na ihrisku skonsolidovalo, hrajú tech-

nický kombinačný futbal a konečne už
aj s gólmi a tak diváci odchádzajú zo
zápasov spokojní.No stále platí, že fut-
balisti k dobrým výkonom patrebujú
aj divácku podporu, povzbudzovanie.
A to vo Svite na futbalovom štadióne
chýba. Hráči sa zlepšili a čo diváci?

Svit hral v nedeľu 12. 10. v derby
zápase v Štrbe a remizoval 2:2. Naj-
bližšie bude Svit hrať doma19. 10.
o 14.00 h s Raslavicami a 2. 11.
o 13.30 h so Svidníkom.            -ák- 

Mesačník MsÚ vo Svite. Vydáva MsÚ, Hviezdoslavova 33, Svit, IČO: 00326607 v spolupráci s Chemosvitom, a. s. Predseda redakčnej rady
Ing. Ján Hutník, prednosta MsÚ Svit. Adresa: MsÚ Svit (V. Žoldáková), tel. 7875114,e-mail: veronika. zoldakova@svit. sk alebo Redakcia
Chemosvit, Štúrova 101,059 21 Svit (PhDr. E. Potočná), tel. 7152101, email: redakcia@chemosvit. sk. Reg. č. EV 1268/08, ISSN 1339-
116X. Tlač: Popradská tlačiareň, Poprad. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov. Príspevky
sú zverejňované bez nároku na honorár. Uzávierka čísla bola 7. 10. 2014. 

Futbalisti zatiaľ tretí

Rekordná Detská tour Petra Sagana vo Svite
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Futbalisti FK Svit sa po odohratí 11. jesenných kôl dostávajú do dobrej
formy, čo potvrdili v posledných dvoch zápasoch a tým sa dostali na 3.
miesto v tabuľke IV. ligy skupina východ.

Celkovo viac ako 1200 malých aj veľkých cyklistov so sprie-
vodom a veľa priaznivcov cyklistiky zavítalo počas druhého
augustového víkendu do Svitu. Inak pokojné naše mesto
tradične ožilo vďaka podujatiu, ktoré väčšina z nás pozná
pod súhrnným názvom HORAL.

Ostrý štart 
basketbalistov do sezóny
Basketbalisti Iskry Svit majú do basketba-
lovej sezóny ostrý štrat, veď za 7 dní zo-
hrajú tri extraligové zápasy.
Prvý zápas odohrali na pôde úradujúceho

majstra Slovenska Interu Bratislava a dosiahli
priaznivý výsledkok 98:92. 8. 10. vyhrali v Brati-
slave nad nováčikom súťaže Karlovkou o 20 bo-
dov.

V sobotu 11. októbra v prvom zápase na do-
mácej palubovke hostili veľmi silné družstvo
z Prievidze, s ktorým po bojovnom výkone pre-
hrali o 14 bodov. 

V 4. kole extraligy mužov Svit v stredu 15. 10.
o 18.00 h bude hostiť baketbalistov z Banskej
Bystrice.

-ák-


