
Za účasti hostí, predstaviteľov a obyvateľov mesta si tento
rok prevzal Cenu mesta Ján Hubaček za dlhoročnú aktívnu
spoločenskú činnosť a prácu vo Zväze protifašistických bojov-
níkov. Narodil sa 4. októbra 1926 v Palúdzke, v roku 1943 sa
začal učiť v Rybárpoli, ale učňovské roky mu prerušila mobili-
zácia. V roku 1944 bol po zajatí prevezený do koncentračného
tábora v nemeckom Hannoveri. V roku 1948 prišiel pracovať
do Svitu a v Chemosvite zotrval až do odchodu na dôchodok
v roku 1986. Celý život sa angažoval v odborovej organizácii,
telovýchovnej jednote i Zväzarme. Od roku 1946 pôsobí ako
aktívny člen vo Zväze protifaš. bojovníkov, je i členom jeho ob-
lastného výboru. Je jedným z posledných žijúcich priamych
účastníkov bojov v 2. svetovej vojne a na besedách v školách
neustále pripomína mladým žiakom svoje zážitky a hrôzy voj-
nových rokov. 

Cien primátora bolo odovzdaných päť. Mgr. Ján Zbell ju zí-
skal za obetavú a záslužnú prácu v školstve a podiel na jeho
rozvoji v meste. Pochádza z neďalekých Batizoviec, kde uzrel
svetlo sveta 6. novembra v roku 1939. Po absolvovaní VŠ pe-

(Pokrač. na 2. strane)

V úvode schválili VZN mesta
č. 4/2015 o určení výšky mesač-
ného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach, ktorým
sa upravili sumy niektorých po-
platkov. Z dôvodu aktualizácie
faktov schválili aj potrebnú
zmenu uznesení MsZ č. 89/
2014 a 11/2015. Bezodplatne
na dobu určitú schválili zriadenie
vecného bremena spočívajú-

ceho v povinnosti strpieť ulože-
nie horúcovodných rozvodov,
vjazd a vstup oprávneného –

Chemosvitu-Energochem, a. s.,
na predmetné pozemky. Schválili
udelenie Čestného občianstva
starostovi nášho partnerského
mesta Česká Třebová za šírenie
dobrého mena mesta Svit vo
svete. Pokračovali schválením
súhlasu zriaďovateľa s vykonáva-
ním rozšírenej podnikateľskej
činnosti Technickým službám
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Júnové zasadnutie poslan-

cov sa konalo Pod Skalkou,
ako to bývalo i v predchádza-
júcom období. 

www.svit.sk

mesta Svit o niektoré pred-
mety podnikania. Zmenou or-
ganizačnej štruktúry došlo
k prijatiu pracovníkov MsÚ
a keďže je potrebné vybaviť
ich výpočtovou technikou –
poslanci schválili rozpočtové
opatrenie na tento účel vo výš-
ke 3 000,- eur. Ďalšie schvá-

Mestské zastupiteľstvo

Slnečná nálada pod 
zamračenou oblohou 

(Pokrač. na 3. strane)

Príjemné leto!
Vážení občania mesta Svit, dovoľte mi,

aby som sa vám prihovoril v období za-
čiatku letných prázdnin, ktoré sú časom
oddychu, dovolenkových zážitkov, no
i priestorom pre mnohé športové a spo-
ločenské aktivity v prírode. Leto je pre
mnohých z nás tým najkrajším a hádam
najrýchlejšie plynúcim obdobím v roku.

Teplé dni nás nabíjajú energiou na nasledujúce mesiace, plody
v našich záhradách dozrievajú do pestrých farieb a rozmanitých
tvarov, príjemné je i snívanie vo vysokej tráve.

Prajem vám preto, aby vám leto prinieslo veľa príjemných
chvíľ prežitých v spoločnosti vašich blízkych, rodín, priateľov
a známych a aby vám načerpaná pozitívna energia vystačila
do ďalších pracovných, osobných a študentských povinností.

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta

Dnes v čísle
n Do práce na bi-
cykli – 6
n Olympiáda se-
niorov– 8
n Cestujeme v
čase s Fantáziou
– 9
n Teşekkűr ede-
rim Turkey – 10
n Pribúdajúce
roky neriešim... 
– 13
n 1. ročník Pod-
tatranského pol-
maratónu – 17
n Úspešní mladí
futbalisti – 18.

Posledný júnový víkend sa niesol v duchu osláv Dní mesta
Svit. Tie už počas týždňa tradične sprevádzajú sprievodné
akcie a dôležitou udalosťou je piatkové slávnostné odo-
vzdávanie Cien mesta a Cien primátora mesta. Táto slávnosť
sa i tentokrát odohrávala v Dome kultúry. 



Kontrola vodárenskej spoločnosti
Podtatranská vodárenská prevádzková

spoločnosť a. s. (PVPS) vykonáva kontrolu
skutkového stavu v meste Svit, za účelom
zistenia neoprávnených odberov a  spres-
nenia fakturačných údajov. 

Predmetom  kontroly je spresnenie eviden-
cie obyvateľov a  nehnuteľností a  následné
preverenie napojenia sa na verejný vodovod,
verejnú kanalizáciu, ako aj preverenie plôch,
z  ktorých sú zrážkové vody odkanalizované
do verejnej kanalizácie a zvádzanie vody zo
studne do verejnej kanalizácie. Tieto kontroly

budú vykonávať osoby poverené PVPS, ktoré
sú podľa zákona č. 442/2002 Z. z. oprávnené
v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na cudzie
pozemky. Preukážu sa platným preukazom
PVPS a občianskym preukazom, nesmú prijí-
mať hotovosť, nebudú vstupovať do domác-
ností a  v prípade potreby môžu len zdoku-
mentovať (odfotiť) a zaevidovať zistený stav.
V prípade pochybností o poverenej osobe vy-
konávajúcej kontrolu si obyvatelia mesta môžu
overiť jej splnomocnenie na call centre PVPS
na tel. čísle: 0850 111 800 v čase: 07:00 -
17:00.

lené rozpočtové opatrenie sa
týka čiastočného dofinancova-
nia energie budovy MsÚ vo
výške 8 000,-eur. V náväznosti
na mimoriadne podujatie pre
deti – Bublinkovú show, ktoré
mestu prinieslo zisk 98,40 eur,
prijali rozpočtové opatrenie vo
výške 885,60 eur. 

Ďalším bodom rokovania
bolo uvoľnenie viazaných pro-
striedkov z prenesených kom-
petencií v školstve – poslanci
splnomocnili primátora k uvoľ-
neniu rozpočtových prostried-
kov pre potreby riešenia havárií,
údržby a opráv základných škôl.
Technickým službám bola roz-
hodnutím poslancov zverená do
správy nehnuteľného majetku
stavba SO 06 - parkoviská Pod
Skalkou. 

Na žiadosť spoločnosti Lidl
SR, v.o.s., Bratislava odsúhlasili
zriadenie budúceho vecného
bremena spočívajúceho v po-
vinnosti mesta strpieť zriadenie
a uloženie prípojky NN
a vjazd, prechod a prejazd cez
predmetný pozemok za účelom
prevádzky, údržby a kontroly in-
žinierskych sietí. 

Národné centrum mládeže
severskej kombinácie a skokov
na lyžiach požiadalo o prenájom
pozemkov za účelom výstavby
skokanských mostíkov vrátane
potrebnej vybavenosti, na ná-
klady nájomcu, za účelom pod-
pory športu a vytvorenia pod-
mienok na športovanie pre deti.
Poslanci odsúhlasili zámer bu-
dúceho prenájmu predmetných
pozemkov za cenu 1,-€/rok ako
prípad hodný osobitného zre-

teľa. Nájomca bude mať právo
na uzatvorenie nájomnej zmluvy,
ak v lehote do 3 kalendárnych
rokov od nadobudnutia účin-
nosti Zmluvy o budúcej zmluve
predloží prenajímateľovi právo-
platné doklady potrebné pre
realizáciu a finančné krytie
stavby.Po splnení vyššie uvede-
ného bude uzatvorená nájomná
zmluva na dobu 30 rokov od
účinnosti budúcej nájomnej
zmluvy.

Ako prípad osobitného zre-
teľa schválili zámer predaja po-
zemkov, na ktorých je zriadená
záhradkárska osada Breziny, za
cenu 3,15/m². Povinnosťou ku-
pujúcich je zachovať doterajší
spôsob využitia pozemku v zria-
denej záhradkovej osade do
času, kým sa nerozhodne o jeho
inom využití v zmysle zákona
č. 50/1976 Zb.

Lugaro, s.r.o., ktorá je vlastní-
kom objektu Kopček na Štúro-
vej ulici, požiadala o prenájom
časti pozemku za účelom
opravy troch schodísk a časti
verejného chodníka, ktorá sa
uskutoční v rámci prestavby
tohto polyfunkčného domu. Po-
slanci schválili zámer prenájmu
týchto pozemkov ako prípad
hodný osobitného zreteľa za
cenu 1,-/m², so záväzkom reali-
zovať opravu schodísk a chod-
níka na vlastné náklady a bez-
odplatne prenechať realizované
opravy vlastníkovi a nepožado-
vať od neho hodnotu toho, o čo
sa zvýši hodnota predmetu
nájmu.

Rokovanie pokračovalo
schválením zámeru realizácie
výstavby nájomných bytov vo
Svite v období rokov 2014-2018

a poverením primátora rokovať
v tejto záležitosti s cieľom tento
zámer naplniť.

Na návrh Mestskej rady boli
menovaní noví členovia Dozor-
nej rady spol. BYTOVÝ POD-
NIK SVIT,s.r.o. - Ing. Ingrid Ko-
renková, Ing. Ján Drobný a Ján
Babčák, schválené boli dodatky
zmlúv o výkone funkcie a úplné
znenie Zakladateľskej listiny
tejto spoločnosti.

Uznesením č.88/2015 zastu-
piteľstvo určilo iné vhodné
miesto na uzavretie manžel-
stva, ktorým je „Gašperov mlyn
Batizovce“.

Primátor mesta predložil po-
slancom zámer uzatvoriť Zmlu-
vu o spolupráci medzi samo-
správami s mestom San Loren-
zo in Campo v Taliansku. Tento
zámer schválili a poverili ho prí-
pravou podkladov na uzatvore-
nie tejto zmluvy.

Následne menoval Miroslava
Vojsoviča do funkcie riaditeľa
Technických služieb mesta Svit.

V bode interpelácie poslan-
kyňa J. Bobulová poukázala na
problémy s udržiavaním po-
riadku v areáli ZŠ Komen-
ského. Bola tam vykonaná re-
konštrukcia pre pekné
a dôstojné okolie školy, avšak
dochádza tam k výtržnostiam
a neporiadku zo strany nepris-
pôsobivých občanov. Náčelník
MsP informoval o opatreniach
na Námestí J. A. Baťu, kde sa
situácia upokojila, v areáli školy
bol pri zavádzaní kamerového
systému zámer umiestnenia ka-
mery odmietnutý, ale na najbliž-
šom MsZ bude predložený nový
projekt, ktorý by mal podobné
lokality chrániť.

F. Drozd požiadal o odpoveď
na otázku likvidácie skládky ze-
miny oproti Gréckokatolíc-
kemu kostolu vo Svite a po-
ukázal na havarijný stav cesty
ku garážam oproti tzv. „čín-
skemu múru“. M. Vojsovič od-
povedal, že pri kostole ide o ze-
minu uskladnenú po výkope pri
výstavbe tamojšej fary a táto
bude do konca mesiaca použitá.

M. Bezák sa opýtal, či je už
vykonaná revitalizácia brehov
jazier Štrkoviska. Vedúca odd.
investičných činnosti MsÚ A.
Kromková odpovedala, že po
ukončení rokovania s Obvod-
ným banským úradom v Sp. No-
vej Vsi a preštudovaní potreb-
ných materiálov bude zastupi-
teľstvu na septembrovom za-
sadnutí podaná písomná infor-
mácia o spôsobe preberania re-
kultivovaných brehov.

D.Vojsovičová sa zaujímala
o dopravné značenie a jeho
porušovanie v lokalite pri MŠ
na Mierovej ulici. Dostala vy-
svetlenie o osadení dodatkovej
tabule, ktorá povoľuje zastave-
nie áut vo vymedzených časo-
vých úsekoch z dôvodu bezpeč-
nosti a dochádzky žiakov do
škôl. 

I. Zima poukázal na nekva-
litné práce pri výstavbe Ná-
mestia J. A. Baťu a odpadáva-
júcu dlažbu. Mesto to v rámci
reklamačného konania bude rie-
šiť.

V závere zasadnutia J. Tim-
kovič poďakoval Technickým
službám za prácu pri organizácii
5 .ročníka športových hier se-
niorov a primátor mesta pozval
prítomných na významné po-
dujatia v rámci leta (Streetball,
Horal, Polmaratón a iné).  -vž-
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Štrkoviská medzi  Svitom a Batizovcami
Po ťažbe kameňa, štrku a pieskov na území za železničnou traťou medzi Svitom a Batizovcami

vznikla na rozľahlom území séria ťažobných jám, ktoré sa vplyvom spodnej vody a priesakov
rieky Poprad postupne naplnili vodou. V  horúcich letných dňoch lákajú vody štrkovísk
na relax a rekreáciu, no na tento účel nie sú vhodné a vstup na toto územie je zakázaný.
Oblasť ťažobného priestoru má až do odovzdania stavby po splnení zmluvných podmienok,
ktorými je aj rekultivácia brehov, charakter staveniska. Na zákaz vstupu upozorňujú výstražné
tabule. Mesto Svit preto vyzýva občanov v záujme ochrany svojho zdravia na rešpektovanie
zákazu vstupu na územie staveniska, vrátane vodných plôch, ktoré nie sú určené a vhodné na
kúpanie a rekreáciu, aby tak zabránili možnému riziku ohrozenia zdravia a života. 

S platnosťou od 19. 6. 2015 bol ria-
diteľom Technických služieb mesta
Svit menovaný MIROSLAV VOJSO-
VIČ. Rozhovor s ním prinesieme
v budúcom - septembrovom čísle.



Slnečná nálada pod zamračenou oblohou 
dagogickej v Prešove s aprobáciou mate-
matika -fyzika nastúpil na svoje prvé pra-
covisko v Nacinej Vsi pri Michalovciach. 1.
septembra v roku 1963 začal učiť na tu-
najšej ZŠ Komenského ul. a v tejto škole
aj v roku 2002 uzavrel neuveriteľných 39
rokov za katedrou. Pod jeho vedením žiaci
získali na matematických a fyzikálnych sú-
ťažiach, pytagoriádach a olympiádach
množstvo ocenení. Mnohí jeho bývalí žiaci
si na neho spomínajú ako na vynikajúceho
učiteľa, ktorý ich naučil nielen vzorce a po-
stupy, ale svojim prístupom a osobným
príkladom ich naučil veľa o živote. Okrem
pedagogickej práce aktívne pracoval vo
zväze rybárov, či odboroch. 

Cena primátora bola udelená aj Ing. La-
dislavovi Némethovi za významný podiel
pri rozvoji firmy Chemosvit a mesta Svit.
Prevzala ju dcéra Milena Gánovská, na-
koľ ko zdravotný stav pána Németha mu
nedovolil na slávnosť prísť. Narodil sa 17.
júna v roku 1935 v obci Cestice v okrese
Košice. Po vyštudovaní meštianskej školy
nastúpil do Baťovej školy práce vo Svite
a vyučil sa za chemika- vláknara. Popri za-
mestnaní vyštudoval Fakultu ekonomiky

priemyslu na Vysokej škole ekonomickej.
Celý život venoval Chemosvitu, kde zastá-
val množstvo postov a zodpovedných
funkcií. Napr. pozíciu vedúceho výroby bo-
bín, hĺbkotlače, cechov polyetylénu, či tex-
tilného hodvábu. V rokoch 1987 až 1990
bol poverený funkciou riaditeľa v Sloven-
ských lúčobných závodoch v Hnúšti. Vrátil
sa do Svitu a bol jedným z tých, ktorí roz-
biehali výrobu elektrofólií. Do odchodu na
dôchodok pracoval aj vo výrobe ako ve-
dúci divízie polypropylénových fólií, či prí-
pravy tlače a farieb. 

Pán Ladislav Németh stál i pri tvorbe
holdingového usporiadania skupiny firiem
Chemosvit a Finchem. V mladosti bol
úspešným zápasníkom a držiteľom striebra
na Majstrovstvách Československa v do-
raste. Zastával funkcie v tenisom oddieli
a podieľal sa na výstavbe mnohých objek-
tov v meste. 

Mgr. Rudolf Kolárik prevzal Cenu pri-
mátora za vynikajúce výsledky v oblasti
športu, reprezentáciu mesta a dlhoročnú
záslužnú pedagogickú činnosť. Je Sviťan
– tu sa totiž narodil 24. mája 1953. Matu-
roval na tunajšej SPŠ chemickej, kde po
vysokej škole nastúpil najskôr ako vycho-

vávateľ, od roku 1983 ako učiteľ telesnej
výchovy a geografie. V rokoch 2003 až
2005 pracoval vo funkcii riaditeľa SPŠ M.
C. Sklodowskej a po zlúčení s miestnymi
učilišťami bol do konca pracovného pro-
cesu poverený funkciou zástupcu riaditeľa.
Pána Kolárika zdobia pozoruhodné úspe-
chy v športe. 6 rokov bol futbalovým do-
rastencom a neskôr sa mu otvorila bohatá
kariéra v zápasení. V roku 1970 na Majs-
trovstvách Slovenska v grécko-rímskom
zápasení zvíťazil v kat. do 60 kíl. O rok
nato na Majstrovstvách ČSSR bol prvým
v kat. do 65 kíl a v roku 1972 sa stal majs-
trom Slovenska do 68 kíl. Po VŠ reprezen-
toval extraligovú Dunajplavbu a popri zá-
pasení za druholigovú Iskru Svit sa venoval
mládeži ako tréner. Na Majstrovstvách
sveta veteránov v zápasení v Toronte
v roku 1993 skončil na krásnom 5. mieste.
V roku 1991 sa stal medzinárodným roz-
hodcom FILA. Rozhodoval majstrovstvá
sveta, Európy i medzinárodné turnaje tak-
mer po celom svete. 

Primátor sa rozhodol oceniť i mladé ta-
lenty - Nelu Gloríkovú za mimoriadne
úspechy v oblasti prírodovedných súťaží
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(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

Na obr. vľavo hore Ján Hubaček, ocenený Cenou mesta, a ocenení Cenou primátora - vpravo hore Mgr. Ján Zbell, vľavo
dole Mgr. Rudolf Kolárik a Nela Gloríková.
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a úspešnú reprezentáciu mes-
ta. V marci oslávila svoje 16-
tiny. Pod „krídlom“ pani uči-
teľ ky Božovej vykazovala
mnohé vynikajúce výsledky. Od
roku 2011 sa venuje skúmaniu
vodnára potočného cez rôzne
parametre. Momentálne časť
svojho výskumu realizuje na
Prešovskej univerzite a prezen-
tuje ho na odborných konfe-
renciách. Patrí k najúspešnej-
ším absolventom ZŠ na Mie-
rovej ulici, v súčasnosti navšte-
vuje Gymnázium na Kukučíno-
vej ulici v Poprade. Pracovala
na 5-tich projektoch, ktoré sa
venovali vtákom a najmä jej ob-
ľúbenému vodnárovi. Je drži-
teľ kou 1. miesta na celoštát-
nom kole biologickej olympiá-
dy, Ceny dekana Prírodovedec-
kej fakulty UK v Bratislave,
ktorú získala aj na Festivale
vedy a techniky v roku minu-
lom. Je víťazkou súťaže o naj-
lepší poster v kat. stredoškol-
ských študentov v rámci
vedeckého kongresu Zoológia
2014. V tomto roku zvíťazila na
celoštátnom kole biologickej
olympiády kat. B. Získala via-
ceré granty a víťazstvá v celo-
slovenských korešpondenč-
ných prírodovedných súťažiach,
blízka je jej i filatelia a výtvarné
umenie – v roku 2012 zvíťazila
v celoštátnej filatelistickej olym-
piáde a vlani bola prvá na me-
dzinárodnej výtv. súťaži „Zelený
svet“. 

Tomáš Štinčík bol z ocene-
ných najmladších. Má len 11 ro-
kov a na konte množstvo úspe-
chov v hasičskom športe..
Dostal do vienka talent po svo-
jom otcovi Viliamovi, ktorý je
profesionálnym hasičom. Pod
jeho vedením získal prvenstvo
na Majstrovstvách Slovenska
v behu na 60 m s prekážkami
a celkovo na tri kolá skončil
druhý. Na Memoriále Marty
Habadovej, ktorý je zároveň
českým halovým pohárom
v rovnakej disciplíne získal 1.
miesto zo 140-tich účastníkov.
V tomto roku v Jablonci nad
Nisou v Českej republike spo-
medzi 96-tich súťažiacich opäť
zvíťazil. Hneď na druhý deň po
prevzatí ceny zvíťazil v 3. kole
Slovenskej ligy v hasičskej 60-
tke a vytvoril osobný i sloven-
ský rekord – 13, 05 s! Tomáš
robí vo svojom mladom veku
skvelé meno mestu Svit a tak
sa primátor rozhodol udeliť mu
Cenu za vynikajúce výsledky
v hasičskom športe a vzornú re-
prezentáciu mesta. 

Na návrh primátora poslanci
udelili Čestné občianstvo sta-
rostovi nášho partnerského
mesta Česká Třebová Jarosla-
vovi Zedníkovi za významný
prínos pri šírení dobrého mena
mesta Svit vo svete prostred-
níctvom spolupráce našich
partnerských miest. Vzájomná
spolupráca oboch miest sa da-
tuje už od roku 1951, mala bo-

hatú konkrétnu podobu v rôz-
nych oblastiach a počas vý-
menných pobytov rôznych škôl
a spolkov vzniklo nemálo pria-
teľských vzťahov. Po rozdelení

republiky došlo v roku 1993
k prerušeniu spolupráce, ktorá
sa obnovila v roku 2005 pod-
pisom zmuvy o partnerstve
a spolupráci, trvajúcej dodnes,
teda 10 rokov. Starosta mesta
Česká Třebová Jaroslav Zedník
stál pri tomto obnovení kon-
taktov a až dodnes je význam-
ným podporovateľom našich
priateľských kontaktov.. 

Slávnosť bola umocnená vy-
stúpením hostí – sláčikového
kvarteta Musica Iuvenalis z Košíc
so sólistami Luciou Knotekovou
a Jaroslavom Dvorským a klavi-
ristkou Júliou Grejtákovou. 

Sobota, tak ako minulý rok,
bola pestrou ponukou pre
všetky vekové kategórie. Deji-
skom programu bol areál pri
Chemosvite, a. s. Slniečko sa
síce celý deň neukázalo, ale ne-
pršalo. Na svoje si prišli deti,
ktoré bavil Ujo Ľubo junior
a následne sa predstavili do-
máce základné a umelecké
školy a kolektívy záujmovo-
umeleckej činnosti – FS Jáno-

Udelenie Čestného občianstva starostovi nášho partner-
ského mesta Česká Třebová Jaroslavovi Zedníkovi.

Občania, ktorí prevzali z rúk primátora Cenu mesta - Ján Hu-
baček a Ceny primátora. Cenu za Ing. L. Németha prevzala
jeho dcéra (druhá zľava).

Foto z Dní mesta: Peter Kostka

Najmladší ocenený - Tomáš Štinčík.

€ 
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šík, Spevokol Senior
a Alexandrovci, FS By-
strianka, Dychová hudba
Sviťanka. Najmä strednú
a staršiu generáciu pote-
šila sympatická Božanka,
ktorá je známa meló-
diami Jadranu, po nej
milo prekvapila skupina
Ružový panter z Lipian
s vynikajúcim husľovým
virtuózom Stanislavom
Salancim. 

Za účasti národného
koordinátora Ing. Petra
Kľučku boli ocenení víťazi
celonárodnej súťaže Do
práce na bicykli. 

Nálada gradovala, za-
hrala rožňavská kapela
SEXIT a divákov pribú-
dalo. 

Na javisko vyšla ne-
starnúca Beáta Duba-
sová, jej hity ako Účesy,
Vráť mi tie hviezdy,
Dievča z reklamy a iné
dostali divákov do varu. 

Po nich si prišli na
svoje mladí vyznavači
rapu pri vystúpení Rak-
byho. 

Záver celodenného
maratónu patril domácim
– skupine Paralen a čes-
ko-slovenským hitom. 

Deti mali k dispozícii
súťaže, hry v réžii Centra
voľného času a tvorivú
dielňu SOŠ, nechýbali
stánky s občerstvením
a iným sortimentom. 

Kto pozvanie na Dni
mesta prijal, istotne si
v bohatej ponuke niečo
našiel a má zážitky. 

Všetkým, ktorí prispeli
k bezproblémovému
priebehu osláv Dní náš-
ho mesta patrí úprimné
a veľ ké „ďakujeme“. 

Veronika Žoldáková

€ 



Mesto Svit prijalo výzvu zapojiť sa do celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“ v rámci projektu „Ne-
chajme auto doma – národná kampaň pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mes-
tách“, ktorej cieľom je ochrana životného prostredia a zvyšovanie povedomia obyvateľov a účastníkov
cestnej premávky o výhodách a prínosoch využívania bicykla v každodennom živote. Súťaž bola určená
tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktorí sa zaregistrovali a v období od 1. do 31. 5.
2015 dochádzali do práce na bicykli a svoje najazdené kilometre zapisovali do registračného systému. 
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Tímy registrované v meste Svit najazdili
v máji spolu takmer 9 a pol tisíc kilometrov
a zaradili tak mesto na 9. priečku v konku-
rencii podstatne väčších miest. Po  pre-
počte výsledkov podľa počtu obyvateľov
však Svit získal 1. miesto v celonárodnom
meradle. Slávnostné vyhlásenie lokálnych
výsledkov a odovzdávanie cien za umiest-
nenia v jednotlivých kategóriách prebehne
v rámci programu osláv Dní mesta Svit v so-
botu 27. júna 2015 na parkovisku pred
Chemosvitom, za účasti  národného cyklo-
koordinátora Ing. Petra Kľučku.

Lokálne výsledky - mesto Svit:
Najviac najazdených km ako TÍM 

Flexo Team (Rastislav Gajan, Martin Faix,
Róbert Diabelko) - najazdených 1778,3 km, 

2. Terichem BOPP (Jozef Džurný, Filip Švarc,

Miky Pavličko, Peter Zelonka) - 1651 km.
3. ALTO (Alena Žufová, Ivan Zima, Ľud-

mila Nemcová, Maroš Pajer) - 1558 km.
Najviac najazdených km 

JEDNOTLIVCI
1. Rastislav Gajan - Flexo Team, počet

km - 1195,5.
2. Ivan Zima - ALTO - 770 km
3. Peter Benko - EnergoBike Tea, 673 km.

Najväčší počet jázd TÍMY
1. Terichem BOPP - 175 jázd.
2. EnergoBike Team (Ján Niedoba, Jozef

Kováč, Adrián Znanec, Peter Benko) - 128.

3. Flexo Team (Rastislav Gajan, Martin
Faix, Róbert Diabelko) - 116.

Najväčší počet jázdJEDNOTLIVCI
1. Filip Švarc (Terichem BOPP) - 48 jázd
2. Rastislav Gajan (Flexo Team) - 46
3. Jozef Džurný (Terichem BOPP) - 45
Všetkým zúčastneným cyklistom ďaku-

jeme za ich obetavú účasť v súťaži, ktorou
prispeli k  získaniu prestížneho prvenstva
v tomto zaujímavom projekte a zároveň tak
čiastočne dopomohli odbremeniť naše ži-
votné prostredie od nepriaznivých vplyvov
automobilovej dopravy.

Bc. Darina Štefaňáková

Mesto Svit sa stalo víťazom v celoslovenskej súťaži „Do práce na bicykli“

Bližšie informácie o súťaži a výsledkoch stránke www.dopracenabicykli.eu.

Národný cyklokoordinátor Ing. Peter
Kľučka z Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja odovzdáva cenu
za 1. miesto primátorovi.  

Podujatie je výnimočné aj
tým, že hoci má za sebou už 26
ročníkov, do štafetových aktivít
sa po prvýkrát zapoja miestne
a mestské organizácie i občania
na Slovensku aj v Čechách.

Samotný beh odštartoval
v stredu 10. júna o 8:00 hod.
pri pamätníku na Dukle. Trasa

behu postupne viedla cez
Poprad, Svit, Banskú By-
stricu, Považskú Bystricu,
český Zákřov, Javoříčko,
Ležáky a iné mestá až do
Lidíc. Do cieľa by účast-
níci behu mali doraziť 13.
júna o 9:45 a spolu
s ostatnými účastníkmi

Sedemdesiate výročie ukončenia 2. svetovej vojny si
tento rok pripomenú Slováci a Česi aj spoločným be-
hom Dukla – Lidice. Medzinárodný štafetový beh je
tiež venovaný 73. výročiu tragického vypálenia českej
obce Lidice a vyhladenia osady Ležáky.

Štafetový beh DUKLA - LIDICE

Úspešné prijímacie skúšky 
na osemročné gymnáziá

Príprava na prijímacie skúšky je veľmi dôležitá. Chceme
preto poďakovať pani učiteľ kám ZŠ na Mierovej ulici za
kvalitnú prácu, ktorú odvádzajú v každodennom vyučova-
com procese. Všetky prihlásené deti boli prijaté s výbornými
výsledkami v ich prijímacích testoch. Milé pani učiteľ ky, v
mene všetkých rodičov vám ďakujeme!             Rodičia 

pietneho aktu v Lidiciach položia
veniec a uctia si tak pamiatku vy-
pálenia obce.

Členov štafety vo Svite privítal
primátor M. Škvarek v stredu 10.
júna o 16:00 na námestí Jána An-
tonína Baťu. Uviazaním stuhy na

štafetový kolík vo farbách mesta
sme vyjadrili nádej, aby sa takéto
tragédie už nikdy neopakovali
a zároveň podporili odkaz pre ďal-
šie generácie, že je dôležité neza-
budnúť na obete 2. svetovej vojny.

DŠ



Pomáha poznať hodnoty, vytvára prie-
stor pre tvorivosť a umožňuje získavať
rôzne informácie a vedomosti. Aj preto
sme sa v júni zúčastnili dvoch celoslo-
venských podujatí venovaných čítaniu.
Začiatkom mesiaca to bol Týždeň čítania

deťom v Slovenskej republike, nad ktorým
prevzal záštitu prezident SR Andrej Kiska.
Keďže projekt vyzýval čítať deťom každý
deň 20 minút, pracovníčky knižnice čítali
zo zaujímavých kníh v MŠ vo Svite i Pod
Skalkou a v školskom klube ZŠ na Komen-
ského ulici. Žiakom obidvoch ZŠ mesta pri-
šli do knižnice prečítať úryvky zo svojich
obľúbených kníh mladosti viaceré osob-
nosti: primátor mesta Ing. Miroslav Škva-
rek, vedúca oddelenia školstva, mládeže
a športu mestského úradu Mgr. Lenka Ma-
čugová, moderátorka, recitátorka a he-
rečka divadla Commedia v Poprade Vero-
nika Žoldáková. Športovcov zastupovali:
slovenský hokejový reprezentant, viacná-
sobný slovenský majster Martin Kuľ ha
a slovenský basketbalový reprezentant
a hráč BK Iskra Svit Martin Mička.

Druhou akciou bol už 8. ročník celoslo-
venského čitateľského maratónu, ktorý or-
ganizuje Linka detskej istoty. Každý z účast-
níkov prečítal jednu stranu z vybranej knihy

a zaregistroval sa do pre-
zenčnej listiny, pretože počas
podujatia sa snažíme vytvoriť
rekord v spoločnom čítaní.
Deti na pamiatku dostali zá-
ložky od kníhkupectva Panta
Rhei a podpísali sa na dip-

lom, ktorý je v detskom oddelení mestskej
knižnice ako spomienka na ich účasť v ma-
ratóne. I tento rok sa nám počas 6-hodi-
nového čitateľského maratónu podarilo
prekonať minuloročný rekord. Spoločne čí-
talo 38 383 detí, u nás v knižnici sa podu-
jatia zúčastnilo z obidvoch ZŠ mesta spolu
109 žiakov. 

Mgr. D. Šipošová

V dospelosti vnímame najintenzívnejšie svet reálny a konkrétny, ale práve cez naše
deti neraz objavujeme i svet fantastický, magický či surreálny. Školákov vedieme k
osvojovaniu zručnosti čítania a prostredníctvom neho im umožňujeme preniknúť do
neznámych svetov, orientovať sa v nich a porozumieť im. Nezastupiteľné miesto popri
našom pedagogickom usmerňovaní mala v priebehu celého školského roka Mestská
knižnica vo Svite. Aj tento rok pripravila pre našich žiakov množstvo aktivít (besedy
so spisovateľmi Jánom Milčákom a Broňom Jóbusom, besedy s lesníkom Ing. Igorom
Stavným a pani Martinou Procháczkovou, kvízy o lese, výstavy o lese či umení, pre-
zentácie najnovšej detskej bibliografie pre najmladších i starších, tradičný čitateľský
maratón, Osmijanka, Oliho príbeh a množstvo ďalších súťaží). Aj vďaka zamestnancom
knižnice pani Mgr. Daniele Šipošovej, Mgr. Lucii Krafčíkovej a Bc. Viktórii Kozubovej
sa žiaci naučili orientovať v ponúkanej literatúre, hľadať v knihách súvislosti, čerpať
z nich skúsenosti. Poznanie i imaginácia tak detským čitateľom otvára cestu k bohat-
šiemu vnímaniu sveta. Ďakujeme za aktívnu spoluprácu.   

Mgr. Miroslava Dlugošová, ZŠ Mierová, Svit

Účelom štatistického zisťovania je okrem
iného získať informácie o štruktúre, výške
a vývoji výdavkov, spotrebe a príjmoch fy-
zických osôb v rôznych typoch domácností.
Výsledky zisťovania budú využité na zabez-
pečenie potrieb informačného systému
Štatistického úradu SR, požiadaviek minis-

terstiev a štátnych organizácií, osobitne na
poskytnutie údajov pre účely posudzovania
úprav súm životného minima.

V období od 01.06.2015 do 31.12.2015
navštívi vybrané domácnosti aj v  našom
meste pracovník poverený funkciou opy-
tovateľa, ktorý je povinný preukázať sa

v  domácnostiach osobitným poverením.
Všetky informácie a názory, ktoré domác-
nosti v  rámci zisťovania poskytnú, budú
anonymné a použité výlučne na štatistické
účely. Ochranu dôverných údajov upravuje
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
a z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov. Za ochranu dôverných a osobných
údajov zodpovedá Štatistický úrad Sloven-
skej republiky. -red-

Zisťovanie Štatistického úradu SR v našich domácnostiach

Nenahraditeľný význam knihy

POĎAKOVANIE MESTSKEJ KNIŽNICI VO SVITE
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Taliansky dramatik Carlo Goldoni vyslovil počas svojho života zaujímavú myšlienku:
„Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto nevie čítať.“ 

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.
Na Slovensku bolo to tejto aktivity pre rok 2015 vybraných viac ako 400 miest a obcí,
medzi nimi aj mesto Svit. Do zisťovania je zaradených viac ako 4 700 domácností. 

Pripomienky sme im odovzdali pred stret-
nutím, aby si mohli pripraviť odpovede

z jednotlivých oblastí a to z odboru vý-
stavby, životného prostredia a iné. Chceli

by sme sa im touto cestou poďakovať
za veľ kú ochotu, poslanci na každú
našu otázku odpovedali a hľadali rie-
šenia. 

Bolo to naše prvé stretnutie s po-
slancami mesta, veríme že sa takto
o rok stretneme, aby sme mohli
zhodnotiť, čo sa zlepšilo,čo sa poda-
rilo vyriešiť. Sme si vedomí toho, že
rozpočet mesta je obmedzený
a všetky naše pripomienky nemožno
za jeden rok vyriešiť. Budeme si na-
ďalej všímať aj menšie nedostatky,
ktoré by sa dali odstrániť a budeme
ich predkladať našim poslancom. Ak-
cie sa zúčastnilo 35 občanov, z toho

traja z Jednoty dôchodcov, dvaja občania
Svitu a 30 členov ZO SZZP.

10. júna sme zorganizovali zájazd vlakom
z Popradu do Košíc. Hra od Shakespaera
Sen noci svätojánskej bola veľmi zmoderni-
zovaná. Niektorí z nás si po prvýkrát mohli
pozrieť divadlo, je naozaj zážitok byť
v tomto krásnom kultúrnom stánku. 

Po predstavení sme mali spoločný obed
a pokračovali sme do Botanickej záhrady.
Mali sme zabezpečenú sprievodkyňu, ktorá
nás oboznámila s drevinami v skleníkoch.
Bola tam aj výstava motýľov. Sadali si nám
na ruky a oblečenie. 

Počasie nám prialo. Škoda, že sme nemali
viac času, boli sme viazaní na vlakové spoje.
Po prehliadke sme sa spoločne vlakom vrá-
tili do Popradu. 

Akcie sa zúčastnilo 39 členov a to zo
SZZP, SPB, Jednoty dôchodcov a Baťovci.
Najbližšie chceme zorganizovať návštevu
Trenčianskeho hradu. Program a vlakové
spojenia budú vopred oznámené. 

Ing. Ľ. Kuzmíková, 
ZO SZZP

Deväťnásteho mája sme sa stretli s poslancami mesta Svit, s viceprimátorom Ing.
I. Zimom, J. Bobulovou a s Mgr. Bockovou, J. Vojsovičom, A. Kromkovou, aby
sme im tlmočili pripomienky občanov mesta Svit, ktoré by mohli prispieť k zlep-
šenie života a životného prostredia v našom meste. 

Pestrá činnosť ZO SZZP



Letné aktivity seniorov

Tohto roku sa ich i napriek
chladnému počasiu zúčastnilo
96 seniorov zo ZO JDS Svitu,
Popradu, Gánoviec, N. Lesnej
a Kežmarku. Účastníkov hier
prišli pozdraviť predstavitelia
mesta, a to primátor Ing. M.

Škvarek, viceprimátor Ing. I.
Zima a prednosta MsÚ Ing. S.
Kopčák. Hry seniorov otvorili
predseda OO JDS v Poprade
Ján Surmík a predseda ZO JDS
vo Svite Mgr. M. Jurčák.

Organizátori pripravili pre

súťažiacich tri súťažné discip-
líny: hod granátom na cieľ, kop
futbalovou loptou na malú
bránku a treťou bola turistická
disciplína pre družstvo zložené
z muža a ženy. Ich úlohou bolo
nabaliť si turistickú výstroj,
prejsť cez prekážky za čo naj-
lepší čas. Nesúťažnými disciplí-
nami boli pre záujemcov ruské
kolky a hod šípkami.

Tí, ktorí súťažili, snažili sa po-

dať čo najlepší výkon, ostatní
ich povzbudzovali. Vždy pri sú-
ťažiacich išlo o to, kto vyhrá,
no v tomto prípade išlo hlavne
o šport a zábavu. 10 žiaci z
mládežníckeho parlamentu

s riaditeľ kou CVČ Mgr. I. Lin-
demanovou nielen pomáhali
pri športových disciplínach, ale
naučili seniorov v  prestávke
pred vyhodnotením súťaži aj
zaujímavý belgický tanec. Bolo
to milé stretnutie generácií.

I napriek chladnému počasiu
medzi učastníkmi športových
hier vládla výborná nálada
umocnená aj vystúpením se-
nioriek pod vedením predsedu

Klubu seniorov Bôrik A. Tokára
a tínedžerky Zuzky Prokopovej
na známu pesničku „Babičko,
nauč ma charleston“.

-ák-

Olympiáda seniorov

ZO JDS, kluby seniorov, K- ABŠ, MO
SZPB a ZO SZZP pripravili pre seniorov
mesta Svit niekoľko akcií počas leta.
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Z poverenia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Poprade ZO JDS vo Svite organizovala v mest-
skej časti Pod Skalka 16. 6. 2015 v poradí už V. ročník špor-
tových hier seniorov, ktoré sa uskutočnili v rámci mestských
osláv Dní mesta Svit.

l ZO JDS organizuje v piatok 17. 7. v čase
od 9.00 do 12.00 h turistickú vychádzku
v okolí studničky, kde bude možné aj spo-
ločné opekanie toho, čo si každý účastník
donesie. Turistický doprovod Ján Štefko
a Magda Kolesárová.

l ZO JDS organizuje v stredu 12. 8. 2015
s odchodom z Popradu električkou výlet na
Štrbské Pleso. Prihlášky a informácie u p. Ko-
lesárovej v Klube seniorov Bôrik a J. Štefka
č. tel. 0911 901 159 do 5. 8. 2015.

l MO SZPB a mesto Svit organizujú pri
príležitosti 71. výročia SNP pietny akt klade-
nia vencov pri Pomníku padlých vo Svite
v piatok 28. 8. 2015 o 13.30 h. Zároveň OO
SZPB s MO SZPB organizujú autobusový zá-
jazd do Kalištia v sobotu 15. 8. 2015 na
„Stretnutie štyroch generácií“ s odchodom
od DK o 8, 00 h. Poplatok je 4 eurá.

l Autobusový zájazd organizujú aj na ce-
loslovenské oslavy SNP na Podbanské
v sobotu 29. 8. 2015. Prihlášky u p. Anny
Hanzlíkovej č. tel. 0903 474 260.

l ZO JDS organizuje v utorok 8. 9. 2015
tematický autobusový zájazd seniorov na
Gemer. Prihlášky u M. Kolesárovej v Klube
seniorov Bôrik a u M. Dvornickej, č. tel. 77
565 11 alebo 0911 930 464 do 28. 8. 2015.
Poplatok je 4 eurá (občerstvenie, poistné).   

Mgr. M. Jurčák
predseda ZO JDS Svit

Každoročne, už po piatykrát Klub seniorov Bôrik vyhlásil anketu „Otec roka“,
poukazujúcu na úlohu otca v rodine, ktorý svojím postojom k životu môže
motivovať iných otcov a starých otcov. Vyhlásenie ankety sa tradične spája so
sviatkom Dňa otcov, ktorý pripadá na tretiu júnovú nedeľu (21. 6. 2015). 

Otcom roka je Walter Diczházi

Starostlivosť plná zážitkov! 
Súkromná škôlka Chalúpka

so sídlom na Hviezdoslavovej
ulici 65 vo Svite bude otvorená
počas celých letných prázdnin.
Dvere do našej Chalúpky otvá-
rame aj pre deti z iných mater-
ských škôl, ktoré sú počas leta
zatvorené. 

V prípade záujmu o dočasné
umiestnenie dieťaťa nás rodičia
môžu kontaktovať na telefonic-
kom čísle: 0908 501 491 alebo
na e-mailovej adrese:

kidsfun@kidsfun.sk. 

Slávnosť udelenia ocenenia Otec roka
sa konala v priestoroch Kultúrneho
domu Pod Skalkou v utorok 9. júna
a členovia Klubu seniorov Bôrik sa jej
zúčastnili v hojnom počte. 

V tomto roku nominovali za Otca roka
Waltera Diczháziho, ktorý svojou čin-
nosťou pre rodinu, každodennou prá-
cou a veľmi aktívnym prístupom k životu
získal toto ocenenie, ktoré si patrične
zaslúžil. Okrem tejto aktívnej činnosti je
to aj skvelý otec, starý otec, manžel,
priateľ, kolega, príbuzný a je príkladom
pre nás všetkých. 

Tento sviatok a túto slávnosť si seniori
patrične uctili gratuláciou a ručne ro-
benou drobnosťou od svojich členiek.
Ocenili každého prítomného otca a sta-
rého otca zo svojej komunity.      MR

OSPRAVEDLNENIE
V novinách č.7-8/2015 boli ne-

správne uvedené oficiálne názvy fi-
riem, ktoré sa podieľali na festivale
SVIT.kom. Správne znenie je: Mäso-
kombinát NORD SVIT, s.r.o., a Mäso-
výroba Štefan Knižka, s.r.o. Za chyby
sa ospravedlňujeme.



September sa niesol i vo
vzdialenejších krajoch, napríklad
ako sú tridsiate roky, kedy za-
čalo pôsobiť duo Lavenders
(Majka Uhrinová, Monika Pie-
kielnicka). Ani učitelia totiž ne-
zaháľajú a svojim žiakom naser-
vírujú na tanier hudby i svoje
skúsenosti z praxe, pretože my
z našich žiakov...ak sa pozrieme
do budúcnosti, máme úspeš-
ných, krásnych ľudí, možno
i umelcov hudobníkov, taneční-
kov, výtvarníkov a tých, ktorí sa
neboja rozdávať radosť dnes,
včera a zajtra. 

Október priniesol návštevu
vernisáže v Spišskej Sobote, kde
sme si mohli pozrieť výnimočné
výtvarné práce umeleckej duše
Anny Vnenčákovej. Samotní
žiaci sú na svoju pani učiteľ ku
hrdí, že tvorí a neustále žije vý-
tvarným umením

Vymaľujme si jeseň hudbou.
A nie iba jeseň, ale maľujme celý
život. Toto krédo bolo i názvom
koncertu, kde sa historicky po
prvýkrát spojili dve umelecké
školy vo Svite na jednom fareb-
nom koncerte v Spolcentre.

Plesom príšer začal sa novem-
ber a keď odbila hodina H, na
železničnej stanici vo Svite sa
začali zbiehať všakovaké stra-
šidlá. Správnu buuu buuu at-

mosféru podnietilo chvenie
strún všetkých gitaristov z triedy
pani učiteľ ky Moniky Piekielnic-
kej. 

No a aby sme sa v novembri
veľmi nebáli, zavítajme teda
s našim strojom času do de-
cembra.. Zaspomínajte si s nami
na čarokrásnu scénu rozprávky
Snehová kráľovná v divadle Jo-
náša Záborského v Prešove, kde
nás veľmi prekvapila vysoká úro-
veň krásneho predstavenia,
ktoré bolo veselé, akčné, po-
učné, verím, že dokonca také,
aké každoročne vytvára i naša
Fantázia. Ale o tom potom, keď
sa ručička času v našom spoloč-
nom cestovaní posunie na máj.

Od decembra do mája cestu-
jeme ako vtedy pred Vianocami
na trati Svit - Kežmarok, a nie
len tak hocijako na stroji času,
ale rovno na parnej lokomotíve,
kde spolu so sovou, mačičkou,
zimou Meluzínou a Popoluškou,
stáli sme na nástupišti "deväť
a trištvrte", plní očakávania prí-
chodu špeciálneho vlaku.
Z rušňa, z ktorého sa valil kúdol
bieleho dymu, nám kýval kto
iný, ako sám ujo Mikuláš. Plnou
parou vpred, uhlie do kotlov,
umazaní od sadzí, no so šťastím
v srdci, že sa môže okolo nás
toľ ko toho diať. 

Priložme trochu uhlia i do náš-
ho stroja času a posuňme sa
o mesiac ďalej. Ak by ste neve-
deli ako na to, poradia vám žiaci
audiovizuálneho odboru, ktorí
nemajú problém postaviť sa
pred kameru, moderovať, film
zostrihať, nafotiť fotografie
a nimi i čas zastaviť šťuknutím
na fotoaparáte.... sýýýr, úsmev.
Letíme ponad vianočný decem-
brový jarmok plný umeleckých
výrobkov šikovných rúk z našej
školy. A hor sa na Január, kde
už to má rýchly spád ako na sán-
kach. Pozor, len nech vám v rý-
chlosti sánka nespadne z hod-
notných diplomov výtvarných
prác, a to sme ešte pozabudli
navštíviť koncert Tóny Vianoc.
Nuž, spomaľme. 

Gratulácií a diplomov je snáď
toľ ko, že by nám nestačili ani
celé noviny, no nepíšem to
preto, aby sme sa chválili, pí-
šem, aby sme sa tešili z úspe-
chu, pretože úspech je nás všet-
kých. Oslávme teda úspech v tej
najbláznivejšej maske, alebo tí,
čo sú maskami aj bez masky,
vstup na Fanky párty, len ak by
ste si chceli pretancovať črievice

No a aby bol k tancu vždy ten
správny tanečník, február ponú-
kol koncert „Z lásky k hudbe"

To už je niečo! Cestujeme
všade a so žiakmi, boli sme aj na
Univerziáde! Klavír hrá a píšťalky
pištia,  kto by chcel,mohol by ísť
aj za svišťa. "Hudbou k ženám",
zahlásil nám v marci chlapček
v klobúku a všetkým ženám
hudba úsmevom ozdobila tváre.
Ďalší koncert ako kytička. 

Stroj času opäť trieli nevedno
kam - žeby sme už boli v cieli?
Ale kdeže, ešte je tu vernisáž
výtvarníkov pod názvom "Ma-
ľujeme s Fantáziou" a aby vám
chvíľa dlhá nebola, mohli ste
i zahlasovať za tú najlepšiu
tvorbu.

Do uška vám pri tom zahrali
gitaristi, sediaci okolo jabĺčka.

Stroj času rúti sa ku koncu
roka. Apríl sa už niesol v rámci
intergalaktických príprav na me-
siac Máj, kedy „Vývoj nezasta-
víš“ a kde medziodborová spo-
lupráca vo Fantázii a nápady na
doskách javiska nemajú konca
kraja. Tu sa nám predstavili ta-
nečníci so všetkými choreogra-
fiami pod vedením trénerky
Janky Gregorovej, ktorá aj tento
rok opäť žala úspechy na súťa-
žiach – 11 prvých miest, 4 lau-
reáti, 1 druhé, 2 tretie, 1 štvrté
miesto a Cena za scénickú vý-
pravu na celoslovenských súťa-
žiach. Trénerka zo srdca ďakuje
obetavým rodičom, starým ro-
dičom za pomoc pri akciách.Vý-
voj nezastavíš, ale ho zastav
a zbrzdi..Ty človek, čo číta tieto
riadky, lebo život ujde ako na
tom kolotoči a stroj času, v kto-
rom sedíme, je iba akože. Ako
by to však bolo keby nemali
sme to naše "akože". Tak vy-
pnime najnovšie smartfóny
a poďme tvoriť, trebárs aj do
lesa naháňať mamuty ako vtedy,
keď bol Deň Fantázie. Nečudo,
že sa dvaja pravekí ľudia "O"
a"U"....chceli čo najskôr, aj so
svojou veľkou kosťou vrátiť späť
do praveku.

Maj sa dobre Človek. Vystu-
puj už teda zo stroja času.. Ja
idem za vedcami, nech mi už
odmontujú premúdrelé sú-
čiastky. Aj roboti potrebujú do-
volenku. 

Prajem vám všetkým  krásne
prázdniny, načerpajte síl, lebo
ktovie, čo nové nám ten stroj
času v novom školskom roku
prinesie. Lúči sa s vami a teší sa
na nových účastníkov ktorí sa
prihlásia na

www.skolafantazia.eu
F (fantastická) A (asociácia) N

(nadaných) T (talentovaných)
A (androidov) Z (zaznievajúcich)
I Automaticky reštart....dajme si
selfie reštart error... s pozdra-
vom váš Robomon.           (mp)

6...4....3...2...1  ŠTART
Stroj času sa práve roztočil vo víre tanca, spevu, príbehov
rozprávok a talentu našich žiakov, učiteľov kreatívnych umel-
cov na mesiaci September. Cestujte s nami, ak chcete nazrieť,
čo všetko sa za školský rok 2014/2015 vo Fantázii udialo.
Nech sa páči nastupovať! Akí by sme to boli "vývojnezasta-
viteľní", keby sme aj v čase cestovať nevedeli? Nazrime teda
do Septembra ako do televízneho prijímača, kde maskot Hro-
šík spolu s učiteľmi školy naplánoval rozprávkovú trasu do
tried na prvom stupni a spoločne s Gašparkom, to boli bás-
ničky a pesničky naozaj z Fantázie akoby rovno do televízie.
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Umelecká agentúra BELL CANTO Poprad a mesto SVIT 
Vás pozývajú 

na najslávnejšie a najhranejšie divadelné predstavenie
Stanislava Štepku a Radošinského naivného divadla

z Bratislavy 

JÁÁÁNOŠÍÍÍK PO TRISTO ROKOCH
alebo Štedrý jánošíkovský večer

Toto obnovené predstavenie s pôvodnými textami z r. 1970
a s výborným súčasným hereckým obsadením sa uskutoční
mimoriadne a exkluzívne 7. septembra (pondelok) 2015
o 19.00 hod. v sále Domu kultúry vo Svite. 

Predpredaj: 
Mestský úrad Svit, č. dverí 116, tel.č. 052/7875 114, 0908

406 147
Umel. agentúra Bell Canto Poprad – tel.č. 0903 966 327
Kníhkupectvo Christiania Poprad – tel.č. 052/7722944

Cena vstupenky: 15 eur.



Po mimoriadne úspešnom
monitore deviatakov, kde sme
v slovenskom jazyku obsadili
vynikajúce 1. miesto v rámci
škôl popradského okresu (13%
nad celoslovenský priemer) a 9.
miesto v matematike (7% nad
celoslovenský priemer), po pri-
jímacích pohovoroch na stredné
školy nás zaujímajú aj výsledky
našich žiakov vo vedomostných,
umeleckých a športových súťa-
žiach. Ukrýva sa za nimi nielen
záujem a talent žiakov, ale pre-
dovšetkým systematická a kva-
litná práca pedagógov s deťmi
v škole i mimo nej.

V priebehu školského roka sa
žiaci zapojili do 59-ich súťaží,
ktorých výsledkom bolo nie
málo úspechov. Jedným z pos-
ledných a najväčších je ús-
pech Tomáša Štinčíka, ktorý zí-
skal Cenu primátora mesta za
úspechy a reprezentáciu mesta
v hasičskom športe. 

Darilo sa aj ďalším žiakom.
V okresných kolách uspeli

Beáta Beňová, Laura Želon-
ková a Emma Brontvayová
v dejepisnej olympiáde, Janka
Petrovská v prednese poézie
a prózy, Zuzana Krettová, Sára
Dominika Krettová a Sára Pa-
vlovičová v biblickej olym-
piáde a 3. miesto v geografic-
kej olympiáde patrilo Šimo-
novi Matušekovi. Michaela
Mrštinová nás úspešne repre-
zentovala v súťaži Štúrov Zvo-
len, kde obsadila 2. miesto a 4.
miesto na fyzikálnej olym-
piáde. V technickej olympiáde
sa Adrián Mlynarčík, Sebastián
Hudák a Jakub Habaj umiest-
nili na peknom 3. mieste.

Úspechy sme zaznamenali aj
v okresných kolách jazykových
olympiád, kde nás úspešne re-
prezentovali Emma Bront-
vayová a Adriana Neuvirtho-
vá. V olympiáde anglického
jazyka, ktorej organizátorom
bolo CVČ, obsadili krásne po-
predné miesta Lucia Mrštinová,
Július Matušek, Hana Dikan-

tová, Daniel Kováč, Sebastián
Buch, Šimon Matušek, Bar-
bora Škyrtová.

Do 10. miesta v okrese sa
umiestnili  Patrik Lihan v Pyta-
goriáde,    Sarah Senderáko-
vá v olympiáde zo slovenské-
ho jazyka, Marek Tkáč  v ma-
tematickej olympiáde a Archi-
mediáde,    Sára Pavlovičová,
Zuzana Krettová, Adam Kač-
marák a Róbert Bangó v bio-
logickej olympiáde.

Medzi najlepších piatakov
v prírodovednom regionálnom
projekte Botanikiáda v Koši-
ciach patrili  Saška Smolková
a Patrik Lihan. Veľ kým úspe-
chom v umeleckých súťažiach
je 1. miesto v súťaži Anjel Via-
noc 2014, ktoré patrilo kolek-
tívu žiačok Sofie Barboričovej,
Alexandry Garanyovej, Viktó-
rie Kovácsovej, Tamary Haščá-
kovej a Martiny Čárnej, 3.
miesto v krajskom kole súťaže
Jazykový kvet patrilo kolektívu
žiakov: Emme Brontvayovej,
Kristíne Jančekovej, Kristíne
Kuzmíkovej, Matejovi Ková-
čovi a Branislavovi Mellovi
a v národnom kole súťaže Tvo-
ríme vlastnú knihu získali 1.

miesto Kristína Jančeková
a Emma Brontvayová. 

Svojej dobrej povesti nezos-
tali nič dlžní ani športovci.
V krajskom kole sa umiestnili na
2. mieste naše basketbalistky,
v okresnom kole skončili na 2.
mieste basketbalisti a malí fut-
balisti, 4. miesto patrilo atle-
tike chlapcov. Plavecké majs-
trovstvo potvrdila opäť štafeta
žiakov, ktorí získali 1. miesto. 

Žiaci reprezentujú svoje
kluby, mesto Svit a aj našu školu
v zjazdovom lyžovaní, luko-
streľbe, hasičskom športe, plá-
vaní.

Za každým umiestnením
týchto žiakov je vidieť kvalitnú
prácu učiteľov, aj obetavých
a chápavých  rodičov. Všetkým
patrí úprimné poďakovanie.
Nás teší, že aj naši bývalí žiaci,
ktorí úspešne študujú na osem-
ročných a štvorročných gymná-
ziách sa zapájajú do rôznych sú-
ťaží a umiestňujú sa na
popredných miestach. Sú medzi
nimi napríklad Martin Nagy či
Nela Gloríková.

Ing. Elena Berezovskijová
riaditeľ ka ZŠ Mierová

Deti si zaslúžia počuť pochvalu
Škola, to sú žiaci, deti, ktoré si desať mesiacov svedomito
plnili školské povinnosti, učili sa zodpovednosti, pracovi-
tosti, vytrvalosti. Všetky zažili čo i len malý úspech a zaslúžia
si počuť pochvalu, ktorá im patrí práve od nás dospelých.

Po devätnásťhodinovej ceste
sme vystúpili z autobusu v na-
šom partnerskom tureckom
meste, v meste Balikesir. Na
stanici nás už netrpezlivo čakalo
množstvo rodinných príslušní-
kov či pedagógov zapojených
do projektu. Spoznávanie kra-
jiny a jej ľudí začalo vo štvrtok
ráno na pôde ZŠ (Ucpinar Or-
taokulu) emotívnym vystúpením
žiakov partnerskej školy a špe-
ciálnej školy. Po prvýkrát sme
mali možnosť ochutnať kuskus,
bulgur, sarmu či baklavu, tra-
dičné pokrmy, pripravené ro-
dičmi žiakov. Popoludní sme
navštívili mešitu Zagnospasa,
postavenú v roku 1461. Pre-
hliadka pokračovala návštevou
pamätníka národného povsta-
nia, stvárneného postavou Mus-
tafa Kemala Atatűrka, odkiaľ
sme mali zároveň krásny výhľad

na miliónové mesto Balikesir.
Krásnou bodkou za týmto dňom
bola návšteva MŠ, v priestoroch
ktorej nám žiaci odohrali v an-
glickom jazyku milé divadelné

predstavenie o chudnutí
a predstavili miestny folklór.
Druhý deň sme boli slávnostne
privítaní riaditeľom Krajského
úradu pre vzdelávanie v Balike-
sire, ktorý riadi 1 000 škôl, 13
000 učiteľov a 180 000 žiakov.
Popoludnie sme strávili športo-

vaním, kreatívnou činnosťou
v tvorivých dielňach a návšte-
vou tureckých kúpeľov ham-
mam. Tretí deň sme sa dostali
do prímorskej tureckej provin-

cie Ayvalik. Autobusom sme sa
vyviezli na miesto, kde stál ke-
dysi oltár boha Dia a bol odtiaľ
nádherný výhľad na more, zá-
roveň sme si vychutnali atmos-
féru stredovekého mestečka,
plavili sa po mori a svoje bo-
hatstvo nám poodhalil aj ostrov
Cunde. Trojdňové putovanie
sme ukončili slzami radosti či
smútku, objatiami či  posled-
nými slovami na rozlúčku pria-
teľom, ktorých sme mali mož-
nosť spoznať vďaka projektu
Comenius. Teşekkűr ederim,
Turkey. Vďaka za prijatie do pro-
jektu, Turecko. 

Hoci sme projekt ukončili,
priateľstvá medzi nami a novými
kamarátmi či učiteľmi ostávajú
vďaka možnosti komunikácie
cez internet aj naďalej.

V tomto období už však ne-
trpezlivo očakávame správu od
národnej agentúry, ktorá má
možnosť schváliť nám vypraco-
vaný projekt pod názvom „Mul-
tiple Intelligences Nurture Dif-
ferences in Students' Educa-
tional Tracks“ a umožniť tak
spoluprácu s partnerskými ško-
lami z Poľska, Belgicka, Portu-
galska, Estónska, Anglicka a
Litvy. Dúfame, že sa to podarí.

Kolektív žiakov a učiteľov
ZŠ Mierová

Teşekkűr ederim Turkey
(27. 5. – 31. 5. 2015)

Turecko bolo poslednou zastávkou nášho dvojročného pu-
tovania po partnerských krajinách v rámci projektu Come-
nius. Prekvapilo nás nielen svojou históriou, zaujímavou kul-
túrou, skvelým jedlom, ale hlavne obrovským bohatstvom
charizmy, ukrytej v krásnych, priateľských, dobrosrdečných
a neuveriteľne pohostinných ľuďoch. A ako sme toto bohat-
stvo odhalili? 
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Medzi najúspešnejších pat-
ria plastikoví modelári (na obr.),
ktorí z výstavných súťaží na Slo-
vensku, ale aj z medzinárodnej
súťaže v Kopřivnici v Česku,
priniesli poháre z popredných
umiestnení. V stavbe modelov
lietadiel, áut a bojovej techniky
sú výborní Marko Jína, Jakub
Medvec, Sebastián Živčák,
Martin Farkaš, Filip Pacák.

Filip Janík sa stal Majstrom
Slovenska v halovej lukostreľbe
mládeže v kategórii olympijský
luk žiakov do 12 rokov, v kate-
górii do 15 rokov skončil Juraj
Bublík na treťom mieste a v ka-
tegórii holý luk žiakov do 10
rokov Fabián Varša bol tiež 3.

Medzi individuálnymi špor-
tovcami vyniká člen hasičského

krúžku Tomáš Štinčík. V medzi-
národných pretekoch Jablo-
necká hala mladých hasičov
v Jablonci nad Nisou zvíťazil
v kategórii 6 – 11 ročných žia-
kov v behu na 60 m s prekáž-
kami. 

Mladí divadelníci z divadla
ImproOpona slávili úspech na
Celoslovenskom festivale ama-
térskeho divadla detí a mlá-
deže Divadelná tehlička vo
Svite. S hrou Madam Colom-
bová sa umiestnili na 3. mieste
v kategórii činohra.

Aj ďalší členovia CVČ repre-
zentujú krúžky, kluby a mesto
na rôznych súťažiach a turna-
joch. Futbalisti v žiackej futba-
lovej lige mladších a starších
žiakov, basketbalisti v krajskej

súťaži KBZPK a BZKK, mladí
hasiči na Podtatranskej olym-
piáde mladých hasičov. Ta-
nečné krúžky vystupovali s cho-
reografiami na besiedkach
a akadémiách, členovia krúžku
anglického jazyka sa zúčastnili
jazykovej olympiády.

Každé dieťa,  každý člen mal
možnosť zažiť úspech, napĺňať
si svoje sny, nájsť si tú svoju
správnu záľubu. Poďakovanie
patrí predovšetkým trénerom
a vedúcim krúžkov za ich od-

bornú prácu a vedenie krúžkov,
vedeniu mesta za podporu zá-
ujmovej činnosti našich detí
a všetkým partnerom a špor-
tovým klubom v meste – Na-
dácii Chemosvit, BKM Svit, FK
Svit, Klubu plastikových mode-
lárov Tatranskí orli, MO SRZ,
ŠK Junior SKI, SOŠ, mater-
ským, základným a umeleckým
školám.

CVČ otvorí svoje brány pre
všetkých opäť v septembri. 

NK

Čo bolo dobré a  čo nám
možno chýba, bol podnadpis
našej témy „Týždeň v pionier-
skom tábore“. Cieľom akadé-
mie nebolo len potešiť, zaba-
viť, ukázať talent našich
šikovných 282 žiakov, ale aj
oživiť spomienky, ktoré stále
tlejú v mysliach a srdciach tých
skôr narodených. Kedysi dávno
sa naše mamy pravidelne zú-
častňovali pionierských tábo-
rov, kde sa učili žiť bez rodičov
a  ich obetavej starostlivosti.
Mali pevne stanovený režim
dňa, ktorý začínal rozcvičkou,
rôznymi dopoludňajšími i po-
obednými aktivitami. Učili sa
variť, pestovali družné spolo-
čenské hry. Namiesto sledova-
nia a používania dnešných mo-
derných technológii radšej
cvičili, pestovali turistiku, učili
sa prežiť v prírode a bez rodi-
čov, alebo trávili čas pri ope-
kačkách s  gitarou v  ruke.

Všetky tieto milé, pre ľudí tak
prirodzené činnosti, sme oživili
v našom programe. Nadšenie
detí neskrývali ani vtedy, keď
sa dozvedeli o, v  tých časoch
tak dôležitej, spartakiáde. Ná-
ramne sa im páčilo, keď sme
im priblížili ako kedysi detstvo
i letné prázdniny trávili ich ro-
dičia i starí rodičia. Táto aka-
démia splnila okrem zábavnej
funkcie aj vzdelávaciu. Nuž, aj
takýmto spôsobom si môžeme
priblížiť nie tak dávnu históriu
našej krajiny. 

Blížiaci sa koniec
školského roka však
potešil žiakov aj dlho
očakávaným výletom
do Veľkej Británie. 

Žiaci ZŠ Komen-
ského v  anglickom
meste Coventry ab-
solvovali v mesiaci máj
sedemdňový vzdelá-
vaco-poznávací zá-
jazd. V dopoludňajších
hodinách ich čakali an-
glickí lektori, ktorí im
hravou formou, pes-
ničkami a rôznymi úlo-
hami pomáhali konver-
zovať v  anglickom
jazyku. Okrem školy
mali žiaci možnosť ko-
munikovať aj s  rodi-
nami v  ktorých boli
ubytovaní. Tu spozná-

vali  ich spôsob života, kultúru,
ako aj stravovacie návyky, ktoré
sú úplne odlišné od tých na-
šich.  V  popoludňajších hodi-
nách navštívili významné
miesta Anglicka. Mohutný stre-
doveký hrad Warwick a krásne
rodné mesto W. Shakespeara
v Stratforde nad Avonou. V zá-
vere pobytu ich čakal vytúžený
výlet do Londýna. Počas celo-
dennej prehliadky mali mož-
nosť uvidieť London Eye, We-
stminster Abbey, Parlament,

Buckinghamské sídlo kráľovnej
s veľ kolepým vojskom, ktoré
nacvičovalo pochod k  jej blí-
žiacim sa oslavám narodenín.
Famózne Leister Square, Tra-
falgar Square, Covent Garden
až po Piccadilly Circus v uli-
ciach ktorých môžeme vždy za-
chytiť pravý londýnsky život so
svojou okúzľujúcou atmosfé-
rou. 

No ani to ešte nebolo
všetko. Boj o  prežitie bola
téma Školy v prírode (na obr.),
ktorej sa zúčastnilo temer 100
žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ Ko-
menského vo Svite. Miesto
Drienica a  hotel Javorná po-
skytli deťom počas 5 dní
krásne prostredie, v  ktorom
zvládli vojenský, plavecký, špor-
tový aj zábavný pobyt. Nechý-
bala opekačka a diskotéka, vy-
chádzka na Lysú i do Drienice,
jazda na koni a množstvo sú-
ťaží. Celým pobytom sa niesla
myšlienka vytrvalosti, bojov-
nosti, obetavosti, odvahy....
Dúfame, že si tieto vlastnosti
odniesli deti aj domov. Vy-
vrcholením školského roka je
celotýždňová Školská športová
olympiáda, v ktorej svoje fy-
zické zdatnosti ukážu všetci
žiaci našej školy. 

ZŠ Komenského

Vychytávky z posledného obdobia, alebo čo všetko sa udialo

Úspechy záujmových krúžkov Centra voľného času
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CVČ vo Svite poskytlo aj v tomto školskom roku priestor de-
ťom a mládeži na rozvoj záujmov, neformálne vzdelávanie
a zmysluplné využívanie voľného času. Viac ako tristo členov
- od detí z materských škôl, mladších i starších žiakov, mládež
a dospelých, navštevovalo 35 krúžkov a klubov so zameraním
na telovýchovu a šport, jazykové vzdelávanie, techniku, di-
vadelné, tanečné a výtvarné umenie. Pod odborným vedením
vedúcich krúžkov a trénerov rozvíjali svoje zručnosti, schop-
nosti a talent, rozširovali si vedomosti, trénovali. 

Rovnako ako celý školský rok
2014/2015 sme nezaháľali ani
posledné dva mesiace. Za-
čiatok mája je venovaný na-
šim najdrahším mamám a sta-
rým mamám. My sme už
tradične pripravili pri príleži-
tosti tohto sviatku slávnostnú
Akadémiu, ktorá sa tento rok
niesla v duchu nedávnej mi-
nulosti. 
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Z NARODILI SA
Barbora Uhríková, Ema Viktória

Martinková, Barbora Jopeková, Anas-
tázia Pechová, Matúš Zeman, Simona
Slavkovská, Matej Nebus 
Y MANŽELSTVO UZATVORILI
Vladimír Hoza a Lýdia Molitorisová,

Ján Koky a Barbora Lacková, Lukáš
Lajčák a Linda Košárová, Peter Paluba
a Marcela Ignačáková, Peter Pramuk
a Pavla Hudáková, Ondrej Varga a Do-
ris Rymlová, Martin Zajac a Veronika
Rekeneiová.

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ - jún
70 ROKOV 
Martin Kačmár, Anna Lednická, Zu-
zana Vojsovičová, Dušan Papp.
75 ROKOV 
Mária Bednárová, Mária Konterová.
80 ROKOV
Štefan Neuwirth, Jozef Babjarčík,
Margita Gogoľová, Ladislav Németh,
Helena Diviaková, Ján Dobák, Zuzana
Zbellová.
85 ROKOV
Zdenek Holiga, Žofia Brková, Angela
Baďurová, Anna Šoltesová, Katarína
Tomášeková.
90 ROKOV
Veronika Jendrálová, Ján Chlebo,
Emília Paveleková.
92 ROKOV
Mária Mišeková
✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ing.Tomáš Neupauer (84), Valéria
Lesná (89), Jozef Labus (78), Anna Če-
chová (83), Hozef Skokan (62), Bar-
bora Kokyová (11), Laura Pechová (12)
a Žofia Kapolková (82).

Spoločenská kronika

I keď ten čas rýchlo letí, predsa v našich
srdciach a myšlienkach je stále veľa miesta
a času, aby sme spomínali na láskavú a sta-
rostlivú našu mamku, starú a prastarú mamu 

Blanku JURČÁKOVÚ,
ktorá nás navždy opustila 27. 7. 2011

vo veku 89 rokov.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu
s nami, prosím, tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
syn Miroslav a dcéra Milena s rodinami.

„Zarosené oči a v nich rozkvit-
nutá láska v spomienke na

Teba, otec...“
24.júla si pripomenieme 15.vý-
ročie úmrtia nášho otca a sta-
rého otca 

LEOPOLDA KLASA. 
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli a
spomínajú.

Dcéra Oľga 
a syn Leopold s rodinami

INZERCIA

= Spomienky

n Byliny odstránili hemoroidy
a psoriázu. Tel. 0905 801 108. 
n Kúpim rodinný dom vo Svite (nie
Pod Skalka), t.č. 0944 323 879. 
n Predám 2-izbový byt vo Svite, re-
konštrukcia nutná. Tel. 0905 759 199.
n Predám 3-izbový byt vo Svite. Inf.
0917 895 461.

Posledná streda v mesiaci jún patrila jubilantom, ktorí sa v uplynulom štvrťroku dožili
svojich životných jubileí. V obradnej sieni ich prijal primátor mesta Ing. M.Škvarek
v doprovode svojho zástupcu Ing. Ivana Zimu. Jeho príhovor i osobnú gratuláciu prijali
tí, ktorí si pripomenuli 70, 75, 80 a 85 rokov. Najstarším z prítomných hostí bol 91-
ročný MUDr.Vladimír Meduna. Program spríjemnila i dvojica učiteliek SZUŠ Fantázia
Monika Piekielnicka a Mária Uhrínová, ktoré jubilantom ponúkli zmes piesní pripomí-
najúcich im ich mladosť a u mnohých vykúzlili úsmev na tvári a vytvorili milú atmo-
sféru. Foto: S. Pjaták

Doprava a prevoz rôzneho materiálu
nákladnými automobilmi:

AVIA - valník        jazda    0,94€/1 km
stojné   1,27€/15 min.

AVIA - vyklápač   jazda  0,94€/1 km
stojné 1,46€/15 min.

Odvoz veľkoobjemového odpadu
– VOK-ov:

RAMENOVÝ NAKLADAČ – LIAZ    
jazda   1,18€/1 km
stojné  4,10€/15 min.

PRENÁJOM VOK    2,00€/1deň

Montážne plošiny – oprava striech,
budov, el. osvetlenia, prerezávky stro-
mov:

MP   10        jazda   1,13€/1 km
stojné  6,1815 min.

MP   20        jazda    1,46€/1 km
stojné   6,60€/15min.

Hydraulický nakladač – rozhŕňanie 
zeminy, terénne úpravy:

UNC 060       stojné     6,60€/15 min.
Nakladač KRAMER     6,60€/15 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Objednávať na tel. čísle: 052/7756268
Ing. Zlata Drugačová, ved.

odd.separ.zberu TS 

Ponúkané služby na úseku dopravy a SZ  -  TS Mesta Svit:



Je Sviťankou po celý svoj život -narodila
sa na Sládkovičovej ulici ako najstaršia zo
6-tich detí rodiny Sadloňovej. Už v detstve
inklinovala k ručným prácam, od mala sa
starala o súrodencov a tak ju osud zavial
na pedagogickú školu, po absolvovaní kto-
rej pôsobila 36 rokov ako učiteľ ka v Ma-
terskej škole vo Svite. Potom až do dô-
chodku pracovala v bývalom Mestskom
kultúrnom stredisku. Plných 18 rokov
(toľ ko je už na dôchodku) robí to, čo chce,
nie čo musí.A robí to neuveriteľne
rada..S dnes už nebohým manželom žili 41
rokov, vychovali 3 synov a bohužiaľ, už len
ona sa teší zo 4 vnúčat. A nevie, čo je nuda.
Nikdy nemala pocit samoty, zbytočnosti.
Vždy ju niekto potrebuje.
c Spomínaš si, kde sa začal rodiť tvoj
vzťah k umeniu, kráse, ručným prácam?

Odjakživa, čo mi pamäť siaha, rada som
kreslila, maľovala, vyšívala, háčkovala,
plietla. Veľ kú zásluhu na tom mala moja
mamka, ktorá ma k tomu viedla.
c To je celkom slušný bonus k povolaniu
učiteľky v MŠ, nie?   

Iste, tam som s deťmi mohla svoju tvori-
vosť uplatniť. Veľmi rada si spomínam na
15 rokov v Batizovciach, kde som učila
a dodnes si ma moje deti vážia. Rada sa
s nimi stretnem, rovnako ako s kolektívom
Mierovej MŠ, ktorá si nás uctieva a každý
rok nás- dôchodkyne pozýva na veľmi milé
predvianočné stretnutia. 
c Ale časy tvojho učiteľovania boli iné,
než teraz. V čom najmä? 

V dobrom teraz závidím učiteľ kám, ako
slobodne a voľne môžu prezentovať svoju
prácu v interiéri školy. My sme mali príkaz
zachovať biele steny a keď som sa v Bati-
zovciach opovážila raz namaľovať na stenu
v spálni Snehulienku a sedem trpaslíkov,
bola som inšpektorkou pokarhaná.Aj po-
môcky, s ktorými teraz pracujú, sú úžasné.
My sme si všetko museli vyrábať ťažšie
a sami.
c Viem, že si absolútny samouk, seba,
synov i cudzích ľudí si obliekala do vlast-
noručne vyrobených odevov. Deväť
rokov si ručne plietla náročné svetre pre
Rakúskeho zákazníka. Stále si však hľa-
dala nové trendy a objavila si pat-
chwork...

V roku 2002 som v televízii videla krásne
veci vyrobené touto technikou, lákalo ma
to. Veľmi. Kúpila som si knihu, skúšala
a skúšala. Prácne, bez pomôcok, ktoré
dnes už mám a ktoré sú veľmi dôležité,
presné a uľahčujú moju prácu.

c V tejto technike plnej drobných tva-
rov, pásikov, štvorčekov, trojuholníkov
je potrebná obrovská trpezlivosť. Máš
ju?

Chválabohu, áno. A ak mi čosi nejde,
pokojne to odložím a neskôr sa k tomu
vrátim a dokončím.
c Vedieš si akúsi štatistiku svojich prác?

Áno, aj fotodokumentáciu. Od toho roku
2002 je to vyše 200 veľ kých prikrývok na
postele, menšie deky, 50 hrochov – hniezd
pre batoľa, rôzne hračky, hlavolamy, bábiky,
kabelky, peňaženky a obrovské množstvo
vankúšov.Teším sa, že moje výrobky sú aj

v zahraničí – Amerike, Nemecku, Taliansku
a iných krajinách.

Musím spomenúť môj klub patchworku,
ktorého som 5 rokov členkou. Je v Levoči,
prijali ma tam srdečne a vďaka tejto 30
člennej rodine kolegýň som sa zdokonaľo-
vala a rástla. 
c Čo ťa na tejto technike baví?

Fascinujú ma farby a nekonečné mož-
nosti ich kombinácie. Je to ako namaľovať
obraz. Najprv na dlážke po kolenách skú-
šam, prikladám a hľadám najlepšie variácie.
A potom nastane mravenčia práca šitia.
Dnes sú úžasné materiály, pomôcky, len
treba začať....
c Vzťah k výtvarnému umeniu Ti dopo-
mohol aj k ďalším aktivitám.

Áno, 25 rokov som kronikárkou v mest-

skej knižnici, 5 rokov túto prácu vykonávam
pre Klub patchworku v Levoči a 2-hý rok
pre ZO zdravotne postihnutých vo Svite.
Takže som plne vyťažená, stále mám nad
čím rozmýšľať.Zdravie mi zatiaľ slúži, som
po šťastnej operácii očí, ruky sa zatiaľ hýbu
tak, ako potrebujem.
c Šiť a maľovať, či písať do kroník sa
nedá vždy, že?

Určite.Chodím s priateľ kami do lesa na
prechádzky, ak treba, pomáham s vnúča-
tami, rada chodím na výstavy a kultúrne
akcie, stretávam sa s ľuďmi. A veľmi rada
cestujem. Ako dôchodkyňa som mala šťas-
tie navštíviť Izrael, Sardíniu, dva krát Ame-
riku a teším sa aj z potuliek po Slovensku. 
c Bola by som rada, keby tvoj život na
dôchodku aspoň trošku inšpiroval ostat-
ných rovesníkov. Máš pre nich niejakú
radu pre šťastnú starobu?

Život je pestrý a krásny. Neuzatvárajte
sa do seba, komunikujte s ľuďmi, pomá-
hajte si navzájom. A netrápte sa pre pri-
búdajúce roky, nezúfajte si. Aj mňa občas
bolí chrbát, kde tu pichne. Ale si to nevší-
mam. Hľadajte si stále zábavu, hoci len
peknú knihu, návštevu výstavky, kultúry,
kochajte sa prírodou...
c Ty si vlastne šťastný človek...

Som. Denne si poviem: Ďakujem Ti Pane
Bože, mám sa lepšie, ako si zaslúžim.

Poďakovala: V. Žoldáková

Pribúdajúce roky neriešim...
Sviťanka Anna Kysucká hovorí:

Vek je vraj len číslo. Sú medzi nami ľudia, ktorí si ho absolútne nepripúšťajú a
pribúdajúce „krížiky neriešia“. A poväčšine sú to tí, čo majú plné ruky práce.
Anna KYSUCKÁ, ktorú poznám mnoho rokov (boli sme i kolegyne) sa k nim roz-
hodne radí.Nezmar, aktívna babička, žena so zlatými rukami, ktoré v živote do-
kázali neskutočné veci. Zastala i mužské remeselné práce,ničoho sa nebála. Keď
sa „zahryzla“, dokázala nemožné. Prednedávnom si pripomenula okrúhle jubi-
leum, na ktoré však nevyzerá. Najmä pre svoju zručnosť, vitalitu a energiu
zaujala okolie a pripravila verejnosti mesta v knižnici zaujímavú výstavu svojich
prác – patchworku.
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Svojím vzhľadom sa neto-
piere zdanlivo podobajú na
okrídlené myši, no v skutoč-
nosti s hlodavcami nemajú nič
spoločné. 

Netopiere sú jediné lietajúce
cicavce na Zemi a sú jedinečné
aj vďaka využívaniu ultrazvuku
pri orientácii v priestore. Patria
medzi zákonom chránené živo-
číchy s vysokou spoločenskou
hodnotou pohybujúcou sa
v rozmedzí 230 – 460 € za je-
dinca.

Na Slovensku žije viacero
druhov netopierov výhradne
v bezprostrednej blízkosti člo-

veka. Najčastejšie obývajú
rôzne skryté zákutia bytových
domov, ako sú špajzové vetra-
cie otvory, otvory pod strechou
(atika), dutiny pod parapetnými
doskami, špáry medzi panelmi,

no nájsť ich môžeme aj v pod-
kroví, pivnici či dutinách stro-
mov v parkoch. Tieto, v minu-
losti bežné živočíchy, momen-
tálne vážne ohrozuje zatepľo-
vanie budov, počas ktorého za-

nikajú ich úkryty. 
Netopiere žijú aj v našom

meste a pri troške šťastia ich
počas letných nocí môžeme vi-
dieť pri love v okolí pouličných
lámp. Ich prítomnosť je pre nás
veľmi užitočná, keďže sa živia
výhradne hmyzom a jeden ne-
topier dokáže za noc uloviť až
1/3 vlastnej hmotnosti, čo je
približne 3000 komárov.
A práve táto vlastnosť robí
z netopierov tvorov, ktoré do-
kážu účinne tlmiť premnoženie
hmyzu. Ani Svit sa v posledných

rokoch nevyhol
vlne zatepľovania
panelových do-
mov, čím netopiere
prišli o množstvo
úkrytov a ich počet
sa dodnes neustále
zmenšuje. Naše
združenie preto

v spolupráci s mestom Svit
v tomto roku realizuje projekt
„Monitoring výskytu synantrop-
ných druhov vtákov a netopie-
rov na území mesta Svit“, za-
meraný na ochranu netopierov
žijúcich v meste. Súčasťou pro-
jektu je vyvesovanie náhrad-
ných úkrytov na budovách
a v priľahlom lesoparku Baba.
Prvé umiestnené búdky mô-
žete vidieť v blízkosti náučného
chodníka. 

Mgr. Radim Tomáš
OZ Ekotón 

Nebojme sa netopierov
Aj keď o tom mnohokrát ani nevieme, netopiere sú našimi
častými spolubývajúcimi. Tieto nočné živočíchy sú opradené
množstvom mýtov a povier, vďaka ktorým sú neprávom za-
tracované a označované za krvilačné príšery. 

Usporiadateľom bol Alkan
Klub horských športov v spo-
lupráci s mestom Vysoké Tatry
a Chatou pri Zelenom plese.
Súťaž sa konala k pamiatke pr-
vého predsedu Alkan klubu
Karla Jakeša, ktorý tragicky za-
hynul v lavíne v okolí Zeleného
plesa. 

Podujatie bolo zároveň kva-
lifikáciou na európsky šampio-
nát v behu do vrchu.

V štartovnej listine 7, 7 km
dlhého behu s prevýšením
636 m a so štartom na Bielej
vode boli tri stovky mien bež-
cov z celého Slovenska, Česka,
Poľska, ba i jedna Ameri-

čanka. Počasie sa striedalo
s dažďom sprevádzaným chla-
dom. V cieli bolo v studenom
počasí klasifikovaných spolu
271 pretekárov v 12 kategó-
riách. 

Zo všetkých účastníkov po-
dujatia trať najrýchlejšie zvládol
27- ročný slovenský reprezen-
tant v behu na lyžiach Peter
Mlynár , člen Štátnej športovej
reprezentácie ŠKP Štrbské
Pleso, žijúci v podtatranskej
obci Gerlachov, bývalý žiak ZŠ
Mierová vo Svite, kde s bežec-
kým lyžovaním i začínal. Trať
zvládol za 37:17 min.

Po dobehnutí a prijatí gratu-

lácie sa ochotne vyjadril
k svojmu výkonu: 

Keď som ťa videla na
štarte, predpokladala som,
že vyhráš. A tento tip mi
vyšiel. Blahoželám. Ako sa
ti bežalo?“
„Ideme z plnej prípravy,

takže pocity neboli nejaké prí-

jemné, ale trať som zabehol
v rámci svojich možností. Som
spokojný.“

„Bežal si tu niekedy rýchlej-
šie?“
„Myslím, že áno. Bolo to

možno ešte v juniorskom veku,
vtedy sme sa na tento beh špe-
ciálne pripravovali. V tomto
roku nemám nabehaných toľ ko
kilometrov (na suchu na no-
hách), pretože sme trénovali
skôr na kolieskových lyžiach a na
bicykli. Teraz je to trošku iná prí-
prava ako to bývalo niekedy.“

Pre úplnosť dodávame, že
v žiackom veku Peter nijakú sú-
ťaž nevyhral. Postupne sa však
zlepšoval a po rokoch trénin-
govej driny sa prebojoval do
reprezentačného družstva Slo-
venska.

RNDr. Danica Božová
ZŠ Mierová 

Bývalý žiak ZŠ Mierová vo Svite víťazom BEHU NA ZELENÉ PLESO
Slovenský pohár v behu do vrchu pokračoval ďalším dej-
stvom vo Vysokých Tatrách 20. júna 2015 - BEHOM NA
CHATU PRI ZELENOM PLESE. Oficiálne sa konal jubilejný
10. ročník, avšak pretekári sa v skutočnosti postavili na
štart už po 11-ty raz, pretože sa tu bežal aj nultý ročník. 
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V stredu 23. júna 2015 žili
žiaci i učitelia ZŠ Mierová vo
Svite športom. Aj v tomto
školskom roku patril jeden
z posledných júnových dní
BEHU OLYMPIJSKÉHO DŇA. 

Býva už dlhodobou tradí-
ciou, že v závere školského
roka navštevujú našu školu
olympionici - členovia Olympij-
ského klubu Vysoké Tatry, šíria
olympijské myšlienky, ktorých
cieľom je predovšetkým zapo-
jenie čo najväčšieho počtu žia-
kov do športovania ako ta-
kého. Tento - krát medzi našich
školákov prišli niekoľ koná-
sobné účastníčky ZOH - bež-

kyňa na lyžiach
Anna Pasiarová
a zjazdové lyžiarky
Jana Gantnerová
staršia so svojou
dcérou Janou
Gantnerovou ml.
,Anna Pasiarová -
sekretárka Olym-
pijského klubu Vy-
soké Tatry odo-
vzdala Ďakovný
list ZŠ Mierová vo
Svite za dlhoročnú
spoluprácu pri or-
ganizovaní olympijského dňa,
olympijských aktivít a šírení
olympijských myšlienok. Ako

bonus pridala milý darček - dve
publikácie. 

Janka Gantnerová st. po-
zdravila školákov v mene nie-

len seba, ale i športovcov, kto-
rých mala vedľa seba. Vyjadrila
radosť, že pedagógovia vedú
deti i k takým  myšlienkam ako

BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA 

€ 
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n 29. mája bola hliadka MsP požiadaná štátnou
políciou o súčinnosť pri hľadaní Karola G. , ktorý
zanechal rozlúčkový list. Po kompletnom prezretí
mesta, pohostinstiev a iných zariadení sa meno-
vaný nenašiel. 

n 30. mája v neskorých nočných hodinách na
základe telefonickej informácie o tom, že chlapci
na Ulici Štúrovej posúvajú plastové kontajnery
na cestu, sa hliadka dostavila na danú ulicu, kde
partia chlapcov tvrdila, že oni dávali kontajnere
z cesty, aby neprekážali vozidlám. . Napriek tomu,
že to neurobili, boli ochotní dať ich na pôvodné
miesto. 

n 1. júna v záhradách pri ČOV mizli kovové
náradia a plechové sudy. Na základe týchto krá-
deží bola vykonaná previerka v zbernom dvore,
kde v poslednej dobe výkup daných predmetov
nebol zistený. 

n 1. júna dve maloleté deti vyberali zo zber-
ných nádob šatstvo. Deti boli odovzdané matke
Helene Č. s poučením, že v prípade opakovania
výberu šatstva bude braná na zodpovednosť, na-
koľ ko za deti zodpovedá ona. 

n 4. júna pri bývalom stredoškolskom internáte
dochádzalo k roztržke medzi bezdomovcami.
Zoltán Ľ. bytom Poprad bol napadnutý Karolom
R. , ktorý mu spôsobil dve tržné rany, tým že ho
po hlave ovalil stoličkou. Privolaná RZP odviezla
raneného na ošetrenie do nemocnice Poprad. 

n 10. júna približne po polnoci zaznamenala
hliadka oheň pri záhradkárskej osade Máj. Oheň
hasili dvaja mladí ľudia, ktorí ho zbadali tiež pri
prechádzaní okolo tejto osady. Privolaným hasi-
čom sa oheň podarilo uhasiť. 

n 16. júna na základe telefonickej informácie
o hlučnom správaní na futbalovom štadióne sa
hliadka vybrala preveriť daný anonym. Na šta-
dióne sa nachádzala skupina mladých ľudí, ktorí
tam rozprávali hlučnejšie, avšak po dohovore
hliadky areál futbalového štadióna opustili. 

n 17. júna v poobedňajších hodinách nahlásila
pani. H. z Jilemnického č. 27, že má strach o su-
sedu pani Annu Č. , ktorá žije sama a je už staršia.
Po otvorení bytu pani Annu Č. našli na podlahe,
bohužiaľ, už bez známok života. Privolaná RZP a
OO PZ prevzala prípad do svojej kompetencie. 

n 19. júna privolal hliadku do svojej predajne
pán Ján G., ktorý pracuje v kamenárstve na Ulici
SNP. Neznáma pani mu priniesla 100€ bankovku,
ktorú našla zastrčenú v bankomate a nevedela,
kde ju má odniesť. V tom istom čase sa pred
bankomatom pohybovali dve ženy, z ktorých
jedna si chcela kúpiť prsteň, ale peniaze 100€
zabudla v bankomate. 

n 25. júna na Ulici Štúrovej sa pohybovali pod-
domoví predajcovia - mama so synom. Ako zá-
stupcovia spoločnosti Energy s. r. o. Slovensko
ponúkali možnosť prechodu s odberom elektric-
kej energie do ich spoločnosti. Hliadka poddo-
movým predajcom vysvetlila, aby si našli inú
formu na predaj, pretože v lokalite, kde sa po-
hybovali, bývajú väčšinou starší ľudia a tí sa dajú
ľahko prehovoriť. 

n 25. júna sa dostavil na útvar MsP pán Fran-
tišek Žemba vo veci peňaženky, ktorú našiel v
blízkosti obchodu s motocyklami. Majiteľ peňa-
ženky bol s jej nálezom telefonicky oboznámený.
Bol šťastný preto, že okrem dokladov v peňa-
ženke bolo ešte 390€. 

n 28. júna došlo v predajni Lidl ku krádeži to-
varu v hodnote 4, 99€. Monika V. za danú krádež
utŕžila blokovú pokutu. 

DENNÍK POLÍCIE

Keď si šťastný, tlieskaj rukami
Olympiáda materských škôl pokračuje v písaní svojej histórie. V rámci Dní
mesta Svit sa 22. júna už po deviatykrát stretli malí športovci z MŠ na Mierovej
ul., Školskej ul. a súkromnej MŠ, tentoraz v Iskra Aréne, pretože studené po-
časie a rozmočený trávnik im neumožnili pretekať na futbalovom štadióne. 

Svitská olympiáda materských škôl sa
začala slávnostným ceremoniálom, nástu-
pom súťažných družstiev na čele s vlajko-
nosičmi, vztýčením olympijskej zástavy
a slávnostným sľubom športovcov i roz-
hodcov. Olympiádu otvoril hráč extrali-
gového basketbalového družstva Iskra
Svit M. Mička. Po rozcvičke s maskotom
olympiády Žabiakom sa deti už sústredili
na športové výkony v rôznych súťažných
disciplínach - v basketbale, futbale, vo
vzpieraní, v behu cez prekážky, štafeto-
vom behu, hádzaní krúžkami na cieľ, pre-
chode cez tunel a po kladinkách, gúľaní
fit-lopty a preskokoch na jednej nohe na
koordinačnom rebríku. Veľmi sa snažili,
aby boli čo najlepšie. Pretekali so zápalom
a nadšením. Celkom súťažilo 163 malých
športovcov. Za svoje pekné výkony boli
deti odmenené medailami. Olympiádu
ukončila veselá pieseň Keď si šťastný, tlie-
skaj rukami. 

Bol to vydarený športový sviatok s pria-
teľskou atmosférou, dobrou náladou

a športovým duchom. Poďakovanie patrí
všetkým organizátorom z CVČ, pani uči-
teľkám z materských škôl v meste, žiakom
Strednej odbornej školy vo Svite i dobro-
voľníkom zo ZŠ na Komenského ul. NK

je olympijský beh.
V prvej časti podujatia si žiaci overili

teoretické vedomosti o olympizme for-
mou vedomostného kvízu, pričom
úspešne odpovedajúci jednotlivci boli
odmenení vecnými cenami. 

Potom sa k slovu dostali súťažiaci
chlapci a dievčatá v šprinte na 60 m,
ktorí reprezentovali svoje triedy. Najús-
pešnejšie trojice bežcov a bežkýň v kaž-
dom ročníku boli odmenené peknými
medailami, pričom víťazi získali i tričká,
ktoré im odovzdali naše cenné hosťky. 

V rámci nesúťažnej časti si všetci zú-
častnení žiaci odbehli dve kolá na našej
tartanovej dráhe. Pridali sa k nim i pani
učiteľ ky. Naši olympionici ich za túto be-
žeckú aktivitu odmenili symbolickými ce-
nami s olympijskou tematikou.

D. Božová

UPOZORNENIE PRE CYKLISTOV
Vo Svite pri mäsokombináte v smere do
Lopušnej doliny a v Kravanoch sa re-
konštruujú mosty. 
Z toho dôvodu sa po lesnej ceste Vápe-

nica – Lopušná dolina, na ktorej je značená
cyklotrasa, pohybuje zvýšený počet ťažkých
lesných automobilov a strojov.

Prosíme cyklistov, aby v záujme ochrany
vlastného zdravia a života v čase rekonštruk-
cie spomína-
ných mostov
dodržiavali zá-
kaz vjazdu cyk-
listov na lesnú
cestu Vápenica
– Lopušná do-
lina v pracov-
ných dňoch v
čase od 7:00
do 15:00. 

Zároveň si dovoľujeme verejnosť upozor-
niť, že v uvedenom čase bude zvýšená kon-
trolná činnosť zo strany polície a SBS so za-
meraním na obmedzenie vjazdu cyklistov.
Ďakujeme návštevníkom za pochopenie.

PRO POPULO Poprad, s.r.o.

€ 

Toto je záber získaný z opakovane kritizovanej lokality pri garážach za "Čínskym
múrom". Technické služby v daný deň ráno o 7,00 hod. tento kontajner vyprázd-
nili a podvečer o 17,00 vyzeral takto. O čom to svedčí? Ako môžeme byť takí ľa-
hostajní voči prostrediu, v ktorom žijeme?Čo sme to za ľudia!? Ako to, že na
mieste sa nachádza taký odpad, ktorý tam nepatrí? Informácie o separovanom
zbere sa na nás valia z každej strany a ako vidieť, pre niekoho zbytočne...
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V stredu 17. júna 2015 prijali pozvanie
primátora na stretnutie čerství basket-
baloví majstri Slovenskej republiky 2014
- 2015 v kategórii kadeti. Na spoločnom
obede sa tak stretli primátor M. Škvarek,
jeho zástupca Ivan Zima, prednosta MsÚ
S. Kopčák a členovia víťazného tímu
z turnaja Final Four - kadeti BKM Svit,
vrátane svojho trénera M. Madzina
a prezidenta BK Iskra Svit J. Drobného.

História a tradícia basketbalu vo Svite
siaha až do roku 1947 a počas svojej exis-
tencie zaznamenali športové kluby pôso-
biace v meste viacero významných okami-
hov. Jedným z posledných úspechov je
nepochybne zisk majstrovského titulu ka-
detov BKM Svit na turnaji Final Four, ktorý
sa konal posledný májový víkend v Žiline.
Kvalifikačné zápasy na tento finálový turnaj
prebiehali počas celej sezóny a medzi 4

najlepšie družstvá sa v silnej konkurencii
miest ako Bratislava, Žilina a Spišská Nová
Ves postupne prebojovalo aj družstvo
Svitu. V náročnom finále zdolalo všetkých
súperov, vrátane domácej favorizovanej Ži-
liny. Úspech mladých hráčov navyše pod-

čiarkol zisk viacerých ocenení jednotlivcov
napríklad v podobe účasti štyroch hráčov
BKM Svit v All Stars "A" a "B" celého tur-
naja. Podľa vyjadrení trénera Michala Ma-
dzina chlapci počas celej sezóny poctivo pri-
stupovali k príprave a hlavne chceli. Do

Na obede s majstrami

Pred besedou sme mali možnosť porozprá-
vať sa s ich kondičným trénerom Mgr. Viliamom
Štinčíkom, ktorý je povolaním profesionálny
hasič, známy i ako tréner dobrovoľných mla-
dých hasičov DHZ Svit.

Kam cestujete? 
VŠ: Ideme na ľadovec Less 2 Alpes vo Fran-

cúzsku. Teraz práve otvárajú sezónu, bude sa
tam lyžovať, kondične pracovať, dávať sa po
tréningoch dokopy, trochu regenerovať,
presne tak, ako to býva na sústredeniach.

Dlho robíte kondičného trénera Adama
a Andreasa Žampu?
VŠ: Spolupracujeme spolu od jeho (Adama)

16 rokov, teda už dobrých pár rokov. Každý
rok sa spolupráca s ním predlžuje. Mojou úlo-
hou je starať sa o jeho kondíciu a regeneráciu,
aby zvládol záťaž, ktorú podstúpi na lyžiach.
Spolupráca s touto súrodeneckou dvojicou je
veľmi zaujímavá.

Po predstavení tejto súrodeneckej dvojice
slovenských reprezentantov v zjazdovom ly-
žovaní sa striedali ukážky fotografií a video-
záznamov z ich tréningov a súťaží s lavínou
otázok a odpovedí. Zaujímavosťou bolo, že
otázky nekládli iba školáci prítomným hosťom,
ale i samotní hostia žiakom. Niektoré z nich
uvádzame v nasledujúcich riadkoch:

Počas vyhodnotenia ankety „Lyžiar roka“

v hoteli Patria na
Štrbskom Plese ste za
seba poslali otca, Vy sám
ste bežali Nigt Run, kto-
rého štart bol iba pár de-
siatok metrov od hotela.
Aký vzťah máte k behu? 

Adam Žampa: Tohto
podujatia som sa zúčastnil
so skupinou kamarátov,
bežalo nás asi 15. Beh po-
kladám za základ vše-
strannej športovej prí-
pravy.
Koľko času v roku venu-

jete lyžovaniu?
Adam a Andreas: Na lyžiach sme približne

240 dní v roku.
Viliam Štinčík žiakom: Viete čo je to kon-

dícia? Kto vie urobiť kotrmelec? Kto vie urobiť
salto? Kto vie urobiť premet? Kto vie stáť na
jednej nohe? Kto vie stáť na jednej nohe so
zatvorenými očami?

Po týchto otázkach a zborových odpove-
diach „áno“ si žiaci vyskúšali státie na jednej
nohe so zatvorenými očami....

Žiak: Máte súrodencov?
Adam a Andreas: Máme ešte mladšieho

brata Tea, ktorý tiež lyžuje.
Medzi otázkami a odpoveďami si školáci

mali možnosť pozrieť zábery z webovej stránky
Adama Žampu.

Adam školákom: Viete prečo chodia lyžiari
v auguste do Austrálie?

Žiaci: Lebo je tam zima.
Adam žiakom: Viete vysvetliť, prečo je v Au-

strálii skoro všetko popri lyžiarskom svahu ze-
lené?

Mlčanie žiakov.
Adam: Rastú tam stromy eukalypty, ktorým

neodpadávajú listy –-a nasledovalo zopár fo-
tiek. Medzitým žiaci mali uviesť hlavné mesto
Austrálie....

Školáci mohli na videu vidieť najťažší zjaz-
dový kopec na svete a dozvedeli sa, že na
zjazdovku sa treba vyviesť vlakom.

Žiaci: Kto je vaším vzorom?
Adam: Američan Body Miller.
Magdalénka Štinčíková, úspešná mladá ha-

sička: Kto vás trénuje?
Adam: Lyžiarskym trénerom je môj ocko

a kondičným trénerom zase tvoj ocko.
Žiaci kondičnému trénerovi: Poslúchajú vás

zverenci?
Viliam Štinčík: Chlapci vedia, čo chcú do-

siahnuť a podľa toho sa správajú...
Žiak: Aký je váš jedálny lístok?
Adam: Prevláda v ňom zdravá výživa.
Žiak: Čím by ste boli, keby ste nelyžovali?
Adam: Asi by som sa venoval hoteliérstvu.

Ukončil som Hotelovú akadémiu v Kežmarku,
tak určite by som sa vydal týmto smerom.

Žiaci: Aké športy ste robili?
Adam a Andreas: Rôzne, bavil nás

hokej...ale nakoniec zvíťazilo lyžovanie.
Žiaci: Od koľ kých rokov lyžujete?
Adam: Od dvoch rokov som stál na lyžiach,

Andreas ešte o pol roka skôr. Trénujeme však
od 9 rokov.

Žiaci: Koľko máte rokov?
Obaja: Adam 24, Andreas 21.
Žiaci: Koľko máš medailí?
Adam: Do 17 rokov som nemal ani jedinú.

Ako žiak a dorastenec som nevyhral žiadne
preteky. Lyžovanie som robil preto, lebo ma
bavilo. Ak vás niečo baví, netreba to vzdávať,
robte to preto, lebo vás to teší...

A po tomto odporúčaní nasledovala úžasná
autogramiáda a fotografovanie....

Pre žiakov táto beseda nebola iba spestre-
ním vyučovania, ale priniesla im i nový pohľad
na činnosť týchto športovcov a povzbudenie
do budúcnosti v zmysle:Ak chcete niečo do-
kázať, netreba sa vzdávať, treba vydržať, aj
keď úspechy hneď neprichádzajú. 

RNDr. Danica Božová, ZŠ Mierová Svit

Reprezentanti v zjazdovom lyžovaní Žampovci medzi žiakmi 
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V polovici júna 2015, počas cesty z Vysokých Tatier na po-
pradské letisko a odtiaľ do Francúzska, sa súrodenci Žampovci
a ich kondičný tréner Mgr. Viliam Štinčík zastavili medzi ško-
lákmi na ZŠ Mierová vo Svite.

€ 



Čo bolo podnetom, že ste
sa rozhodli organizovať pol-
maratón v  Poprade a  vo
Svite?
JS: Spolu s kolegami sme pri

káve uvažovali nad myšlienkou,
ako rozhýbať tunajšiu bežeckú
komunitu a dať jej priestor na
realizáciu. Ponúknuť výzvu bež-
com... Chceme dať súmestiu
Poprad – Svit šancu prezento-
vať sa moderným bežeckým po-
dujatím, pre profesionálov prí-
pravu na MMM v Košiciach, ale
hlavne ako unikátny projekt pre
tzv. hobby amatérskych bež-
cov, pre ich sprievodné tímy, ro-
dinných príslušníkov i návštev-
níkov, ktorí prídu fandiť. Našou
primeranou ambíciou je, aby
prvý ročník mal v budúcich ro-
koch úspešné pokračovanie aby
si podujatie všetci užili. Aby sa
k nám všetci i pravidelne a radi
v budúcich rokoch vracali. 

Aká trať čaká na účastníkov
premiérového ročníka? Čo
môžu prihlásení bežci očaká-
vať?
JS: Naša trať je výzvou. Je to

kombinácia mestského behu
a trasy v prírode medzi mestami
Poprad a Svit, ktorá ideálne ko-
píruje rieku s  príjemným pro-

stredím. Štart je v Poprade na
námestí, vo Svite bežci pre-
behnú v  rámci „otočky“ i ko-
lečko  na atletickom štadióne.
Takéto parametre nemá žiadne
podujatie v  strednej Európe.
Pre zberačov rekordov máme
už teraz výbornú motivačnú
správu. Každý čas víťaza bude
rekordom podujatia, keďže ide
o prvý ročník (smiech). Sme pre-
svedčení, že tento typ kombi-
novaných tratí môže byť lákad-
lom a magnetom nielen pre
špičkových vytrvalcov, ale aj pre
rekreačných bežcov, bežcov –
začiatočníkov, respektíve pre
bežeckých turistov. Ako už býva
dobrým zvykom, každý účastník
dostane v cieli pamätnú me-
dailu, víťazi atraktívne ceny. 

Čo si sľubujete od prvého
ročníka tohto podujatia v na-
šom regióne?
JS: Budeme veľmi radi, keď

sa nám úspešným zorganizova-
ním 1. ročníka podtatranského
polmaratónu podarí zavŕšiť sé-
riu podujatí TATRY PRESTIGE
TOUR 2015, ktoré sa organizujú
počas celého roku. Tento rok
sme sériu otvorili na Š. Plese,
kde sa bežal Night Run, o pár
dní to bude 10 km beh v Štrbe,

potom sú na programe preteky
v behu do vrchu Memoriál Jána
Stilla, no a tešíme sa na finále
v polmaratóne Poprad – Svit –
Poprad. Náročnosť jednotlivých
behov postupne rastie a  cel-
kový víťaz série si odnesie titul
Bežecký kráľ / kráľovná Tatier.
Našou primeranou ambíciou je,
aby prvý ročník mal v budúcich
rokoch úspešné pokračovanie
a  podujatie malo stabilné
miesto v  kalendároch bežec-
kých nadšencov,  miestnych
športových komunít a tiež pre
obyvateľov. 

Kde ste čerpali skúsenosti?
Kto vás podporuje, resp.
radí pri príprave podujatia?
JS: Organizačný výbor je

veľmi univerzálny a komplexný.
Sú v ňom rôzne zameraní pro-
fesionáli, bývalí bežci, športovci,
organizátori už existujúcich zná-
mych podujatí, projektoví ma-
nažéri. Napríklad Peter Hritz,
bývalý československý repre-
zentant na stredných tratiach,
konzultujeme detaily  s  J. Pla-
chým i Róbertom Štefkom,
ktorý najlepšie vie, čo pre ich
účastníkov treba pripraviť a za-
bezpečiť, aby boli všetci spo-
kojní so servisom od registrácie
cez štart, až po dobehnutie do
cieľa. S kolegami z OV chceme
urobiť podujatie po všetkých
stránkach na takej úrovni, aby
sa ľudia k nám radi vracali.

Tu by som chcel poďakovať
za doterajšiu podporu vedeniu
miest Svit a  Poprad, primáto-
rom Miroslavovi Škvarekovi
a  Jozefovi Švagerkovi, ľuďom
z oddelení kultúry, športu resp.
mestskej polície, ktorí veľmi ak-

tívne riešia
v š e t k y
úlohy. Pri-
nášajú nám nové podnety a ino-
vatívne námety na stretnutiach
k  úspešnej realizácii pretekov. 

Chystáte počas polmaratónu
aj doplnkový a sprievodný
program?
JS:  Samozrejme, budeme

mať športový i  kultúrny pro-
gram. Počas polmaratónu sa sú-
bežne beží Primátorská de-
siatka. Štart bude spoločne
s  polmaratóncami, potom sa
odkloní smerom na Kvetnicu po
cyklistickom chodníku. Cestou
späť budú mať bežci unikátny
výhľad na panorámu Tatier.
Bežci si budú môcť u partnerov
podujatia otestovať rôzne tipy
bežeckej obuvi, oblečenia a do-
plnkov z oblasti zdravej výživy.
Od 10-tej hodiny bude na šta-
dióne vo Svite prebiehať zaují-
mavý športovo-kultúrny pro-
gram, o  14h i štart pretekov
v disciplíne nordic walking. Od
12.00 h sa na Námestí v  Po-
prade uskutočnia detské zá-
bavné aktivity a  neskôr po
štarte taktiež o  14 h koncerty
hudobných skupín až po vyhlá-
senie výsledkov. Všetky detaily
ešte neprezradím, tie si nechá-
vame ako prekvapenie. Robíme
všetko pre to, aby bol tento
deň naozaj hodnotným sviat-
kom celej bežeckej komunity,
nielen tej, ktorá v  Poprade,
Svite a okolí žije, ale tiež z ce-
lého Slovenska i spoza jeho hra-
níc. 

Za rozhovor poďakovala 
Bc. D. Štefaňáková

Chceme dať podtatranskému regiónu šancu prezentovať 
sa bežeckým podujatím, ktoré tu chýbalo...

V utorok 1. septembra 2015 pribudne na bežeckej mape
Slovenska nové podujatie. Organizátori chystajú na tento
deň premiérový 1. ročník Podtatranského polmaratónu.
,,Ponúkame beh v  zaujímavom prostredí, lebo trať pôjde
ulicami miest Poprad a Svit, i v prírodnom prostredí. Vytýčili
sme ju tak, aby nebola len priamo v centre mesta ale i
na unikátnom spojení ciest medzi nimi. Sme presvedčení,
že tento beh môže byť lákadlom a magnetom nielen pre
špičkových vytrvalcov, ale najmä pre rekreačných bežcov,“
povedal v rozhovore Juraj Sedlačko, jeden z organizátorov
1. ročníka Podtatranského polmaratónu.
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zápasov dávali srdce a mužstvo malo výbornú ener-
giu a súhru, skvelé nasadenie na tréningoch aj v zá-
pasoch. Vyjadril tiež veľ kú spokojnosť s tréningo-
vými podmienkami v meste. V príprave využívali
okrem Iskra Arény napr. aj areál štadióna a plavárne.
Svoj podiel na kvalitnej fyzickej príprave hráčov má
aj Pavol Svitana, ktorý ako masér družstva dozeral
na potrebnú regeneráciu. Počas zápasov bola druž-
stvu veľ kou oporou aj účasť rodičov, ktorí okrem
každodennej podpory hráčov neváhali cestovať s tí-
mom a dotvárať tak výbornú fanúšikovskú atmos-
féru. Veľ kým prínosom pre tím bola aj skúsenosť
z turnajov s medzinárodnou účasťou, ktoré hráči
počas uplynulej sezóny úspešne absolvovali v Senci
(1. miesto) a v Ostrave (3. miesto). 

Prezident BK Iskra Svit Ján Drobný počas stret-
nutia viackrát zdôraznil, že títo talentovaní hráči
budú môcť svoje skúsenosti zúročiť už v budúcej
extraligovej sezóne na palubovke Iskry. 

Primátor M. Škvarek vyjadril uznanie k výkonom
družstva, zanieteniu mladých ľudí a vedenia klubu
a zároveň poďakoval za úspešné reprezentovanie
mesta Svit.
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Je to po rokoch stagná-
cie mládežníckeho futbalu
vo Svite významný úspech
v  rámci Východosloven-
ského regiónu.

Ide o chlapcov narode-
ných v roku 1996, ktorí po
prechode zo žiackej kate-
górie následne v súťažnom
ročníku 2011/2012 sa ne-
udržali v  III. dorasteneckej
lige. V  ročníku 2012/2013
účinkovali v IV. lige a skon-
čili na 3 mieste a v ročníku
2013/2014 po doplnení
chlapcami narodenými
v  roku 1997 a 1998 už IV.
ligu vyhrali a postúpili do
3. ligy.

O úspech sa pod vede-
ním trénera Jána Martona,
asistenta trénera Vladislava
Šlosára st. a trénera bran-
károv Ivana Barabasa priči-
nili títo hráči: brankári Peter
Hutník a Lukáš Ondruš,
hráči: Jakub Peter Šala-
mon,Peter Zelko, Kristián
Levocký, Dávid Šikula,To-
máš Orolín,Vladislav Šlosár
ml., Michal Garan, Daniel
Kušmírek, Adrian Neuwirt,
Ondrej Mlynarčík, Lucian

Zumer, Rastislav Mlynský,
Christian Ľudma, René Dur-
kot (v zime odišiel do Pop-
radu) a v  krátkej minutáži
na ihrisku sa predstavili
Martin Michlík a Libor Voš-
ček.

Nakoniec je potrebné
chlapcom ročníka 1996 po-
ďakovať za reprezentáciu
FK Svit, ale i mesta Svit,
ktorí končia v dorastenec-
kej kategórií a zaželať všet-
kým veľa úspechov v ďaľšej
hráčskej kariére.

A či v novej futbalovej se-
zóne 2015/2016 budú hrať
starší dorastenci II. ligu, to
už musí rozhodnúť výbor
FK Svit, pretože podmien-
kou je vytvorenie družstva
mladších dorastencov. Za-
čiatok súťaží je stanovený
na 2. augusta 2015.

Treba len veriť, že z radov
sponzorov sa nájdu aj takí
podnikatelia, ktorí podpo-
ria mládežnícky futbal vo
Svite, lebo bez ich pomoci
by starší dorastenci neboli
dosiahli postup do vyššej
súťaže.

S. Jarabák
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Po úspešnom vystúpení futbalistov – mužov FK Svit
v IV. lige v súťažnom ročníku 2014/2015, kde skončili
na 2. mieste, sme s radosťou prijali správu o úspechu
kolektívu starších dorastencov FK Svit, ktorí v 3. lige
VsFZ Podtatranská súťaž s prevahou o 5 bodov pred
druhou Levočou vyhrali. V  26 zápasoch získali 58
bodov zo skóre 81: 26, keď 18 zápasov vyhrali, 4 re-
mizovali a taktiež 4 prehrali.

Levočský MTB maratón 2015
Posledná májová sobota už tradične patrí maratónu
v Levoči, ktorý organizuje klub CYKLOSPIŠ. Trasy
sú situované v krásnej prírode Levočských vrchov.
Aj v tomto roku sa ho zúčastnilo niekoľko svitských
bikerov na rôzne obtiažnych tratiach. Timo Mikuš
a Stanka Mlynarčíková na 20km okruhu obsadili
v kat. muži a kadetky obaja krásne 3. miesta.
Na dlhšej 45 km trati v kategórii kadetky sa minulo-

ročná majsterka Diana Cetlová postavila na najvyšší stu-
pienok víťazov s časom 03:37:36. Tento okruh zdieľala
spolu Jankom Niedobom: 5. miesto, Valentom Kalaka-
jom:10. miesto, Peterom Hudákom: 23.m, Ondrejom
Sojákom ml.: 41.miesto v rôznych kategóriách.

Maratónsku trať 75 km zdolal len jeden náš biker a to
Stano Mlynarčík s časom: 05:26:47 a umiestnil sa v naj-
silnejšej mužskej kategórii na 20. priečke, čo je veľmi
pekný výsledok. Ján Bučina, CK Energia Svit

Hokejbalisti V Bratislave nesklamali
Naši prváci a druháci nám v posledných dňoch urobili veľ kú radosť. Po

niekoľ kých stretnutiach na našom ihrisku sme na turnaji v hokejbale vyhrali.
Odmenou neboli len medaily a obrovská radosť nás všetkých, ale prišla aj
ponuka zúčastniť sa Majstrovstiev Slovenska v hokejbale v Bratislave - MA-
MUT CUP kategórie U8. V piatok 5. 6. sme sa spolu s chlapcami so ZŠ Ba-
tizovce minibusom vydali na cestu do veľ kého mesta - Bratislavy. Po dlhej
ceste nás ubytovali v hoteli a zvyšok dňa sme si spríjemnili návštevou ZOO. 

Sobota patrila zápasom. Naša skupina bola veľmi silná. Napriek tomu
boli chlapci úžasní, hrali s veľ kým nasadením a nadobudli nové hráčske
skúsenosti a zážitky. Obsadili sme krásne 8. miesto v rámci Slovenska. Na
nováčikov- super! Čaká nás ešte turnaj v Trenčíne. Držte nám palce! Dáme
do toho všetko. Mgr. S. Kalatová, ZŠ Mierová 

Začíname vo Finticiach
Futbalisti FK Svit vstúpia do IV. ligy skupina Sever v nedeľu

2. augusta 2015 zápasom vo Finticiach. Z ďalších 16 účastníkov
z okresu Poprad Štrba hrá doma so Š. Michaľanmi a V. Tatry
so Zamutovom.            -ák-


