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MsZ Svit prerokovalo

Mesto sa zbavuje
prebytočného majetku
Schválením uzavretia zmluvy o výpožičke malej telocvične Mestskej športovej haly pre stolnotenisový
klub Adento začali poslanci 42. riadne zasadnutie
MsZ. Potom vzali na vedomie hospodárenie mesta
za osem mesiacov roka 2010, ktoré predložila vedúca ekonomických činností MsÚ A. Balogová.

dielových daní. Odporučili
primátorovi vyňať z Príkazu primátora mesta na
zastavenie čerpania bežných a kapitálových výdavkov Technické služby mesta Svit, a to z dôvodu odstránenia havarijného stavu vozidiel na zber
TKO, ktoré si bude vyžadovať sumu 11 030,- €. Na

Tohtoročné, už 17. stretnutie Baťovcov vo
Svite sa tentoraz začalo neobvyklou slávnosťou - odhalením reliéfu zakladateľa mesta Svit
Jána Antonína Baťu v Strednej odbornej škole. Slávnostný akt za prítomnosti členov KABŠ vykonali riaditeľ školy Miloš Čičmanec,
viceprimátor Milan Lopušniak a predseda KABŠ Vladimír Vlha. Reliéf zakladateľa mesta
je aj v základnej škole na Ul. Komenského a
ZŠ Mierová ul.
Foto: M. Jurčák

Z dôvodu neschválenia
projektov „Zefektívnenie
separovaného zberu”
a „Domov dôchodcov
Pod Skalkou“ uvoľnili finančné prostriedky, ktoré
boli viazané ako 5 %-né
spolufinancovanie mesta
v celkovej výške 128
835,16 € na dočasné prekrytie nedostatku finančných prostriedkov, prichádzajúcich od štátu z po-

Ešte k referendu

KOMUNÁLNE VOĽBY:

Prinášame vám informáciu o tom, ako dopadlo hlasovanie v referende, ktoré sa konalo 18. septembra 2010. Zo 6170 oprávnených voličov prišlo vo Svite k volebným urnám 1533 voličov, platných hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 1515, čo je 24,765 %.
Referendum v celoštátnom merítku bolo neplatné.

Vo Svite päť kandidátov na primátora mesta

www.svit.sk

O kreslo primátora vo Svite sa bude uchádzať
päť kandidátov - traja nezávislí a dvaja so straníckou podporou. Ani tento rok vo Svite nekandiduje na primátora žiadna žena.
Kandidátsku listinu podali
súčasný primátor PaedDr.
Rudolf Abrahám, podnikateľ Ing. Miroslav Škva-

Baťovci po 17-ty krát
Klub absolventov Baťovej školy začiatkom septembra už
po 17-ty krát organizačne zabezpečil pre svojich 264 (prišlo 164) členov stretnutie v hoteli Mladosť vo Svite.

Začalo sa odhalením pamätnej tabule zakladateľovi mesta
Svit Dr. Jánovi Baťovi vo vstupnej hale Strednej odbornej školy (predtým SPŠ chemickej).
Pamätnú tabuľu odhalili členovia klubu na čele s predsedom
Vladimírom Vlhom, viceprimátorom Milanom Lopušniakom a
riaditeľom školy Milošom Čičmancom aj za prítomnosti žiakov tejto školy.

Položením kytice kvetov k soche zakladateľa Baťovho systému Tomáša Baťu a pri pomníku
padlých sa členovia K-ABŠ presunuli do hotela Mladosť, kde
sa uskutočnila výročná členská
schôdza.
Po privítaní hostí, medzi ktorými nechýbali aj riaditeľky základných škôl v meste, V.
Vlhom a básnickom slove v podaní členky K-ABŠ Emílie Ne-

rek, podnikateľ Ján Pitoňák, poslanec MsZ Jozef
Kalakaj, ktorý už v minulosti kandidoval i na post

dzelovej sa v dobových kostýmoch absloventov Baťovej školy predstavil spevácky zbor SENIOR pod vedením vedúceho
Alexandra Tokára a harmonikára Emila Horňáka. Po známych
pesničkách zhodnotila tajomníčka Ing. M. Babčáková činnosť klubu za uplynulý rok.
Okrem iných aktivít členov klubu boli kladne hodnotené besedy na školách o Baťovom systéme - fenoméne vtedajšej doby.
S pozdravmi vystúpili zástupcovia družobných miest z Partizánskeho, Bratislavy a Zlína. Za
mesto s pozdravom a privítaním
v meste Svit vystúpil viceprimátor Milan Lopušniak a za ZO

(Pokrač. na 2. strane)

primátora a podnikateľ Ladislav Fridman, bývalý viceprimátor a poslanec
MsZ.
Na poslancov mestského
zastupiteľstva kandidujú
35-ti kandidáti.
(Pokrač. na 3. strane)

Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite Mgr. Miroslav
Jurčák.
S milým pozdravom vystúpil
člen ABŠ Ing. Ján Tarageľ, bývalý primátor mesta Svit, dnes
už 85-ročný, ktorý si pesničkami pripomenul obdobie pôsobenia na Baťovej škole, čo prítomní ocenili nielen potleskom,
ale radi si tieto pesničky aj s ním
zaspievali.
Prijatím uznesenia sa schôdza
skončila. Stretnutie pokračovalo obedom a neformálnym posedením s nádejou, že sa vo
Svite uskutoční aj o rok.
-ák-

SVIT

2

Začalo sa jesenné
upratovanie

NEPREHLIADNITE!

V týždni od 11. -17. októbra sú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery v dolnej
časti Svitu (Ul.Jilemnického - sídl. “A“ pri
Babe, Ul. kpt. Nálepku pri Motoreste, pri
Agromilku a Križiakovi)

v súlade so Všeobecným nariadením mesta
Svit č. 6/2007 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Svit schváleným uznesením
MsZ č. 138/2007 podľa § 3 ods. 2

Od 18. - 24.októbra v strednej časti mesta
(Jesenského ul. - sklenárstvo, Potraviny Sintra
-Lukáč, za Daňovým úradom a pri OO PZ na
Štefánikovej ul.)
Od 25. - 31. októbra v časti Pod Skalkou
(veľký podjazd pri vstupe do Pod Skalky, Železničná ul. pri malom podjazde, pri OC Jednota a Skalná ul.)
Žiadame obyvateľov, aby orezané konáre neukladali do kontajnerov, ale vedľa nich!

PRIMÁTOR MESTA SVIT

určuje
termín uzávierky prijímania žiadostí o dotáciu
pre rozpočet na rok 2011 do 31. októbra 2010.
Žiadosti podané po tomto termíne nebudú akceptované. Výnimku povoľuje osobitným rozhodnutím primátor mesta a to len v ojedinelých
a odôvodnených prípadoch.
Odporúčame nahliadnuť do citovaného VZN
č. 6/2007.

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

vedomie vzali monitorovaciu
správu o plnení Programového rozpočtu mesta na rok
2010 a odsúhlasili odpredaj
časti pozemku o výmere
1 036,6 m² v zmysle zákona
o majetku obcí za účelom výstavby bytového domu a parkovacích miest, o ktorý požiadala
spol. Z.O.A. s.r.o., Jovsa. Odpredaj časti pozemku parc.
č. 553/227 žiadateľom Ing. M.
Lapšanskému a Ing.Kováčikovi
neodsúhlasili. Schválili zmenu
uznesenia MsZ č.94/2010
(upresnenie predajnej ceny za
priľahlý pozemok).
Interpelácie poslancov sa
týkali požiadavky na písomné
predloženie nákladov na prevádzku mestského štadióna
a konkrétnych údajov k jeho
samotnej prevádzke. Zaznela
otázka ku maľovaniu prie-

chodov pre chodcov, ktoré si
vyžaduje bezpečnosť chodcov
i motoristov, otázka na možnosti vytvorenia lepších podmienok pre parkovanie invalidov
pri 80 bytovom dome pri Mladosti. Pomerne bohatá rozprava sa niesla okolo dlhoročného
súdneho sporu o vysporiadanie pozemkov v ZO Breziny.
Interpelácie pokračovali otázkami na technický úsek - či sa
nebude skultúrňovať vnútroblokový priestor na sídl. E
(okolo nového detského ihriska), že to nie je ihrisko pre malé
deti a pod... A. Kromková zdôraznila, že ide o herný areál pre
deti staršieho školského veku
a pre tínedžerov, nie najmenšie
deti, časom sa bude dotvárať
a kultivovať. Zaznela aj otázka
o adekvátnosti finančných
prostriedkov na tento projekt
– aj hlavný kontrolór potvrdil, že

všetky postupy pri jeho zabezpečovaní boli dodržané. Ceny
zodpovedajú jeho kvalite a certifikácii.
V diskusii sa poslanci zaoberali viacerými dokumentami, ku
ktorým bolo potrebné zaujať
stanovisko. Najskôr z rokovania
stiahli bod „Zásady prenájmu
pozemkov a stanovenie minimálnych cien za prenájom pozemkov“ – budú sa ním zaoberať na nastávajúcom zasadnutí.
Prednosta MsÚ predložil rozsiahly materiál, týkajúci sa prebytočného majetku mesta –
konkrétnych budov a pozemkov, ktoré si vyžadujú nemalé investície na ich prevádzku,
údržbu a pod. a Mesto tieto prostriedky v rozpočte nemá. Poslanci určili jednotlivé objekty
za prebytočný majetok mesta, schválili sumu 3 000,- € na
znalecké posudky v danej veci
a uložili právničke mesta zabezpečiť úkony, potrebné k realizácii odpredaja prebytočného ma-

Priestor
v novinách
Všetkým kandidátom
na funkciu primátora
mesta a poslanca
MsZ v komunálnych
voľbách 2010 ponúkame priestor platenej predvolebnej inzercie aj na stránkach
našich
najbližších
novín, ktoré vyjdú
15.novembra 2010.
O podmienkach budete informovaní v našej redakcii.

jetku mesta. Vzali na vedomie
zápisnicu z Dozornej rady
spol. Bytový podnik Svit,
s.r.o., schválili odpredaj priľahlého pozemku parc.č.
117/193 pod stavbou garáže,
schválili zriadenie vecného
bremena Východoslovenskej
distribučnej a.s. Košice
a VZN č. 7/2010 o vylepovaní
volebných plagátov na území
mesta. Ponuku spol. Finchem,
a. s., Svit na odkúpenie bloku
A a B hotela Mladosť
a priľahlých pozemkov Mestom
zamietli s odôvodnením, že
Mesto v súčasnosti potrebnými
financiami nedisponuje.
Diskusia pokračovala názormi
poslancov k stále nevyhovujúcim podmienkam pre propagáciu v meste – nedostatok vývesných miest i k súčasnému
stavu trhového predaja, ktorý
sa z dôvodu výstavby autobusovej stanice a Billy sústredil pred
budovu Obchodného centra na
Ul SNP.
-vž-

Prijatie basketbalistov
V pondelok 20. septembra 2010 sa v obradnej sieni MsÚ
vo Svite konalo slávnostné prijatie vedenia a hráčov nášho
extraligového družstva BK Iskra Svit primátorom mesta R.
Abrahámom.
Ten vo svojom príhovore vyjadril úprimnú radosť zo skutočnosti,
že basketbalová hala má viditeľne krajší „šat“ a že sa v nej vytvára prostredie, ktoré by malo skvalitniť podmienky pre našich prvoligistov. Vyslovil presvedčenie, že to všetko, aj s prípadnou pomocou mesta prispeje k lepšiemu umiestneniu našich basketbalistov v tabuľke. Poďakoval predovšetkým P.Beckovi za iniciatívu a snahu o skvalitnenie tejto oblasti športu v meste Svit.
Predseda BK P. Beck predstavil vedenie a jednotlivých hráčov
klubu a vyslovil smelé plány klubu do blízkej i vzdialenejšej budúcnosti. Všetci prítomní sa podpísali do pamätnej knihy mesta.

Na obr. tréner Milan Černický pri podpise do pamätnej knihy.
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KOMUNÁLNE VOĽBY
V komunálnych voľbách
v roku 2010 kandidujú:
Nezávislí kandidáti:
Peter Hutník
Mgr. Vincent Seman
Mgr. Ján Ryša
Mgr. Jozefa Fraňková
Jozef Bujdoš
Miroslav Hurčala
Jozef Kalakaj
Ján Pitoňák
JUDr.Martin Mišenčík
SaS:
Štefan Kollárik
Viera Piekielnická
Ondrej Soják
Bc.Martina Šutáková
Ing. Ivan Zima
KDH :
Ján Babčák
Andrej Fábry

Ing. Vladimír Gajdoš
Mgr.Karol Krett
Miroslav Martinec
MUDr. Jozef Timkovič
SMER – SD:
PaedDr.Rudolf Abrahám
Ing. Július Žiak
Marián Martočko
Vladimír Zentko
Milan Lopušniak
Ing. Ladislav Jašš
JUDr.Marián Bezák
Peter Migáč
Ing.Silvia Levárska
Mgr. Mária Smatanová
Mgr. Miroslav Jurčák
Ing. Milan Berkeš
SDKÚ:
MUDr. Juraj Lörincz
Štefan Martinka
Ing. Ján Drobný
Mgr. Peter Lazár

Vo Svite sa rozbehli práce na výstavbe novej autobusovej stanice,
po ktorej bude nasledovať aj výstavba supermarketu Billa a parkoviska. Obmedzenie spojov občania
nepocítili. Nová autobusová stanica
by mala začať slúžiť občanom už
10. novembra 2010. Stavbu realizuje firma Konti.
Foto: Eva Potočná

Návšteva na radnici
Okrem prijatia prvoligových basketbalistov sa v obradnej sieni mesta v
38.týždni konal aj akt slávnostného prijatia delegácie vedenia a žiakov ZŠ
na Habrmanovej ulici v Českej Třebovej, ktorú viedol jej riaditeľ Zbyněk Slavík. Boli hosťami ZŠ na Komenského ul. vo Svite, ktorú zastupovala riaditeľka Mgr. A. Coganová. Študentov prijal viceprimátor mesta M. Lopušniak.
Hosťom priblížil históriu i súčasnosť nášho mesta a poprial im pekný pobyt
na jeho území i v jeho okolí.

Kde sú naše deti?
Pre zaujímavosť vám uvádzame počty žiakov
jednotlivých škôl na území mesta.
Materské školy
192 detí
Základné školy
829 žiakov
Špeciálna základná škola 109 žiakov
Stredná odborná škola
583 žiakov
Základná umelecká škola 275 žiakov
Súkromná základná umelecká
škola Fantázia
220 žiakov
Centrum voľného času – 303 detí a mládeže

Pekná tradícia pokračuje
V dňoch 20. až 24. septembra 2010
nás navštívili žiaci z družobného mesta
z Českej Třebovej zo ZŠ Habrmanová ulica. Pripravili sme pre nich veľmi pestrý
a bohatý program, ktorý pozostával
z poznávania histórie a prírodných krás
nášho regiónu, ale aj nášho mesta.
Spolu s našimi žiakmi a pedagógmi naši
českí priatelia navštívili Spišský hrad, historickú Levoču, Štrbské Pleso a jednu
z našich dominánt Vysokých Tatier, a to Lomnický štít.
Rozlúčkový večer sa konal v AquaCity
v Poprade, kde sme si my aj naši hostia užili nádherný vodný svet spojený s laserovou
šou.
Zahraniční žiaci sa zúčastnili vyučovacích
hodín spolu so svojimi kamarátmi a učitelia si
navzájom vymenili skúsenosti, najmä čo sa
týka štátneho vzdelávacieho programu.
Veľmi dôstojné bolo aj prijatie v obradnej
sieni Mestského úradu Svit, kde sa naši hostia dozvedeli nielen niečo o histórii nášho
mesta, ale aj to, ako sa v poslednom období
modernizuje a mení jeho vzhľad, vďaka novej výstavbe i rekonštrukcii štátnych budov,
ktoré nám umožnili euro fondy, vrátane, na-

šej základnej školy. Okrem nádherného počasia nám priali aj naši sponzori, vďaka ktorým sme mohli našich hostí dôstojne privítať
a zrealizovať tento výmenný pobyt. Dovidenia na stretnutí v budúcom roku!
Ďakujeme sponzorom, ktorými boli
JUDr. Marián Bezák, rodina Antoniova, Ta-

transké lanové dráhy, ALTO Slovakia, AQUACITY Poprad, Mesto Svit - odbor školstva
športu a kultúry, Rodičovská rada pri ZŠ Komenského Svit a naši rodičia, u ktorých boli
zahraniční žiaci ubytovaní.
Učitelia a žiaci ZŠ Komenského Svit
Foto: V. Kicová
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Od prvého zaucha po námestníka riaditeľa
Ak by som mala po pár stretnutiach charakterizovať jedným
prívlastkom pána Pavla Drugaja, povedala by som, že je to
usmievavý pán. A ak platí, že úsmev je liek, tak on je zaručene
liečiteľom, ktorý ho rozdáva vôkol seba zdarma. Takýto dojem
vo mne vyvolal aj na našom ostatnom stretnutí, ktoré sme si
dohodli kvôli rozhovoru do tohto vydania. Vedel, že ho to neminie, lebo takúto „spoveď“ absolvujú takmer povinne všetci
držitelia Ceny mesta. Dal si čajík, ja kávičku a diktafón začal
snímať náš takmer hodinový rozhovor.

Cena mesta pre Pavla Drugaja
 Kde a kedy prišiel na svet
malý Pavol Drugaj?
Bolo to 6.januára 1933 vo Východnej. Narodil som sa ako posledné, už neplánované piate
dieťa v maloroľníckej rodine (od
staršieho brata som mladší o 11
rokov). Časy boli ťažké a tak som
sa ešte ako dieťa musel predierať
životom pomerne dosť skoro
sám.
 Takže klasický dôvod na
príchod do rozkvitajúceho
mestečka (vtedy ešte obce)
Svit......
Áno, piati z rodnej obce sme
zbalili kufre a prišli fo firmy Baťa,
o ktorej sa už niesli ďaleké chýry.
Ako 14-ročný, po ukončení tretej
meštianky v roku 1947, som teda
začal nový život, moji štyria spolurodáci túto radikálnu zmenu nevydržali a vrátili sa domov. Veď to

začiatku v učňovskom stredisku,
kde sme dvanásti učni pri dvanástich strojoch objavovali ich
schopnosti, podarilo sa mi, fascinovanému zo všetkých tých zámen, prehadzovačiek, ručne tú
harmóniu pokaziť. Vyfasoval som
prvé zaucho od hlavného pletiara
Štefana Fica. Neskôr som v tejto
zaučovacej škole robil hlavného
pletiara ja. Osem hodím sme pracovali, 21 hodín do týždňa sme
mali aj školu.

S manželkou v kruhu svojich kolegov.

 Ostal Vám čas aj na iné
aktivity?
Ale áno. Napriek nemalej vyťaženosti sa vždy čas na zábavu, či
aktívny oddych našiel. Ja som sa
najviac venoval lyžovaniu, kde
som aj čo-to dosiahol. Boli sme
dobrá partia v bežeckom lyžovaní
– Jano Bulla, Jožo Patrik a ja. Ešte na tých klasických nemeckých
lyžiach som sa stal okresným
S milovanou manželkou na výlete.

skôr som ukončil Vysokú školu
textilnú ako diplomovaný technik
 To ste už ale boli ženatý....
Nuž to, že som sa v roku 1958
oženil s mojou manželkou bolo
určite moje najväčšie životné
šťastie ! Veď sme spolu skoro 52
rokov, vždy ma vedela pochopiť,
stála pri mne a je mi úžasnou životnou oporou.
S primátorom mesta pri slávnostnom preberaní Ceny
mesta Svit.
Pavol Drugaj vo svojom živle - pri stroji.

bol obrovský rozdiel – prísť
z dediny do takéhoto kolosu!
Predstavte si, že na Domove 2
nás bývalo 1200! Na izbe sme
boli trinásti – teda dvanásti a jeden kapitán.Tak som sa tu pustil
takpovediac do boja! No, a veru,
nie s najlepším štartom. Hneď na

preborníkom. Robil som
aj zjazdové lyžovanie.
Boli sme mladí, pre nás
nebolo problémom v sobotu po
pracovnej zmene peši, s lyžami
na pleci vybehnúť na Sliezsky
dom (patril v tom čase Baťovi,
mali sme tam aj ubytovanie zdarma).
 Vráťme sa však do práce.

 Aké boli Vaše ďalšie pôsobiská vo firme?
Robil som aj mechanika pančuchových automatov a odjakživa
ma viac ťahalo ku stavbárine. Viete, ja som bol odjakživa dosť ctižiadostivý a vždy som chcel dosiahnuť viac. Tak som sa prihlásil
do štátneho kurzu pre prípravu
pracujúcich na vysokú školu, ne-

 Poďme predsa ešte na
chvíľu späť do fabriky,
k rodine sa ešte dostaneme...
Samozrejme, neminula ma povinná vojenčina. V roku 1953
sme 70-ti z našej firmy rukovali
s kuframi, ktoré nám vo fabrike
špeciálne vyrobili. Aj tam sa mi,
vďaka mojej ctižiadostivosti,
úspešne darilo na poli kultúrnom, ale i športovom. Po návrate
som sa stal vedúcim oddelenia
pančúch. Po odchode pána Milana Hložku z pozície poradcu
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pre vývoj pančuchových automatov v Západomoravských strojárňach v Třebíči (p. Hložka bol aj konštruktérom jednosystémového pančuchového automatu na
dvojsystémový) som bol do tejto funkcie doporučený
ja a zotrval som tam až do ukončenia mojej pracovnej
kariéry. Po 10-tich rokoch som sa stal vedúcim prevádzky pančuchárne asi na ďalších 10 rokov a následne
som nastúpil ako vedúci výroby a techniky celého závodu a prvý námestník riaditeľa závodu. Robil som to
osem rokov, prišli vážnejšie problémy so srdcom, tak
som bol nútený ísť do čiastočného invalidného dôchodku. Pracoval som na VVZ, po „nežnej revolúcii“ ju
zrušili a ja som celkom rád prijal ponuku ísť robiť
s mojim kamarátom Janom Gajancom, s ktorým som
mal ísť pracovne do Angoly, ale to nevyšlo. Robil som
teda jeden rok pred dôchodkom opäť mechanika
a naozaj som sa z tejto spolupráce, ktorá bola výborná, tešil. Ako pletiar – keď som bol vedúcim prevádzky, som bol služobne aj vo vládnej delegácii na Kube, ako odborník na štandardné pančuchy.
 Na Kube? A čo tam?

Čisté hory
V sobotu 25.9. 2 010 sa konal 32.ročník akcie Čisté hory. Aj tento rok sa žiaci našej školy spolu s pani učiteľmi Broňou Majlátovou
Jurajom Majlátom i v sprievode dospelých
vybrali vyčistiť a skrášliť naše najkrajšie pohorie Vysoké Tatry.
Zo Svitu sme sa autobusom dopravili na Štrbské
Pleso. Pešo sme prešli do Areálu snov, kde sme
do plastových vriec a tašiek začali zbierať odpadky, ktoré zanechali neporiadní ľudia. Išli sme lyžiarskym svahom na Solisko, potom sme vyzbierali odpadky pod lanovkou. Potešilo nás, keď sme
stretli ďalšiu skupinu, ktorá čistila naše hory.
Deti si vyslúžili pochvalu od lesníkov a organizátorov tejto akcie. Škoda, že aj iní turisti, ktorí boli
v ten deň v horách, nepomohli zbieraním odpadu,
ktorého tam bolo veľmi veľa. Ďakujeme všetkým,
ktorí nám pomohli.
Mgr. Broňa Majlátová, ZŠ Mierová Svit

Jesenná a zimná
burza
ZO Únie žien Slovenska vo Svite organizuje
jesennú a zimnú burzu
detského ošatenia a
športových
potrieb
v dňoch 19. - 25. októbra 2010 v miestnosti
nad poštou.
Príjem čistých
a nepoškodených vecí:

19. a 20. 10.
od 15. – 18. h.
Predaj: 21. a 22.10.
od 8. do 17. h.
Vrátenie nepredaných
vecí:
25.10. 2009
od 12. do 17. hod.

No, boli sme im naplánovať päťročný plán výroby –
vrátane toho, čo a odkiaľ si majú nakúpiť, prešli sme
všetky závody a pomohli pri ich textilnej výrobe. Bol to
zaujímavý mesačný pobyt.

B
A
B
A

 Bohatý produktívny vek ste zavŕšili odchodom
do dôchodku v roku 1992. Aké obdobie prežívate odvtedy?
Nesťažujem si. Mám krásnu rodinu. Tri dcéry (Lydku,
Milenku a Hanku) a syna Paľa. Všetci sú nablízku, čo
je dobré obojstranne. Mali sme s manželkou cieľ všetkým dať vysokoškolské vzdelanie. A podarilo sa. Sme
naozaj súdržná rodina, deti sú vďačné, sem-tam nám
kúpia dovolenku, my im zas pomáhame iným spôsobom a tešíme sa z ôsmich vnúčat a dvoch pravnučiek.
Spolu s manželkou sme na nich hrdí.
 Keby ste mali pootočením sa späť sám zhodnotiť svoj život, čo by ste povedali?
Prežil som naozaj pekné roky, snažil som sa vždy robiť dobre a čestne, okrem toho ma bavilo na úsekoch,
ktoré som viedol, stmeľovať kolektív na výletoch, či organizovať výborné pančuchárske plesy. Keď sa
z dnešného hľadiska pozriem späť, musím povedať, že
nebolo lepšieho kapitalistu, ako bol Baťa. Z hľadiska
výchovy, sociálneho, vzdelávania, prepracovaného
systému... Som presvedčený, že je dobré pripomínať
si tieto skutočnosti v kruhu pamätníkov. Aj preto som
robil 17 rokov podpredsedu Klubu ABŠ. Okrem toho
som 11 rokov pôsobil ako predseda celoškolského
ZRPŠ na ZŠ Mierová ulica. Veľmi rád som robil
s drevom, vo voľnom čase som vyrábal sedacie súpravy či stoličky s ľudovými motívmi, nemohol som byť
bez práce.
 A dnes? Ako žijete?
V súčasnosti už nerobím nič, žiadne funkcie a chcem
sa už len venovať svojej manželke, lebo ma veľmi potrebuje. Zhoršil sa jej výrazne zrak, trápi ju aj cukrovka, tak jej chcem aspoň takto čiastočne vynahradiť jej
úžasnú celoživotnú starostlivosť o mňa i o celú rodinu.
Ona si to naozaj zaslúži.


A tak sme ešte rozprávali trošku i o chorom srdiečku
pána Drugaja, o jeho zaujímavých zážitkoch z vojny
a kadečom inom, čo sa nám už to tohto rozhovoru nevmestí. Opäť s úsmevom sme si podali ruky a on sa už
ponáhľal domov, k svojej polovičke. Želám im obom
zdravie a veľa dôvodov na ten zázračný úsmev, ktorý
naozaj lieči....
Za rozhovor poďakovala Veronika Žoldáková

V piatok 24. septembra 2010 sa za prítomnosti primátora Svitu PaedDr. Rudolfa Abraháma uskutočnilo slávnostné otvorenie obnoveného náučného chodníka Baba pre žiakov základných škôl.
Náučné panely informujú o prírodnej rezervácii
Baba - jej geologickom
podklade, flóre i faune
slovom i fotografiami. Zároveň boli pre potreby základných škôl zhotovené
brožúrky. Prírodná rezervácia Baba - texty s fotografiami pre regionálnu výchovu, ktoré budú
využité na vyučovaní.
Autormi za oblasť geológie je
RNDr. Mária Bizubová z Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, pre oblasť archeológie
PhDr. Marián
Soják, PhD., z
Archeologického ústavu SAV
Nitra a pre ob-

lasť biológie RNDr. Danica Božová zo ZŠ Mierová
Svit. Autorom väčšiny fotografií je Ing. Vladimír
Boža. Redakčnú úpravu
zabezpečil autor projektu
Ing. Michal Machala.
Skupinky žiakov z obidvoch ZŠ vo Svite i žiaci

zo ZŠ Spišská
Teplica si po
slávnostnom
otvorení prezreli
časť náučného
chodníka. Projekt sa mohol
realizovať vďaka
finančnej podpore Nadácie
Ekolpolis a ďalších sponzorov,
veľká časť prác
bola urobená
dobrovoľnícky.
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Foto: D. Božová
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ˇ
Spolocenská
rubrika
 NARODILI SA
Liliana Laučeková, Diana Ema Mrugalová,
Viktória Ohaleková, Richard Hološka, Petra
Musalová, Michal Starigazda, Viktória Durláková, Terézia Gašincová, Nina Staruchová a Ela Vančová.

 MANŽELSTVO UZATVORILI
Drahomír Gardošík a Jana Škovranová, Ladislav Horváth a Katarína Becková, Jaroslav Jopek a Katarína Pichnarčíková, Tomáš Kalužák a Zuzana Kopalková, Dušan
Krompaský a Alžbeta Sipková, Peter Vozka
a Silvia Krajňáková.

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
Stretnutie s občanmi, ktorí si pripomínajú životné jubileum, patrí k pekným tradíciám na Mestskom úrade vo Svite.
Foto: A. Pálešová

Mesto Svit
vás pozýva
na program venovaný Mesiacu úcty k starším

ˇ a úcty vám...
Z vdaky
23. októbra 2010 o 16.00 hod.
v sále Domu kultúry vo Svite
V programe vystúpia FS Jánošík, FS Jánošík–Senior a hosť – folklórny súbor z Ukrajiny

AK SI NEŽELÁTE
V prípade, že si neželáte,
aby sa Vaše jubileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo v tejto rubrike, prosíme o oznámenie v redakcii – MsÚ, č.
dv. 219 č. t. 7875 114.

Inzeráty

70 ROKOV
Helena Fúdorová, Alžbeta Körnerová.
75 ROKOV
Valentín Kalata, Jozef Slatkovský, Justína
Neuvirthová, Alexander Boža, Helena Horevajová, Magdaléna Vranová, Želmíra Gajová.
80 ROKOV
Ema Ebringerová, Mária Kisková, Jolana Kubalošová.
85 ROKOV
Ing. Ján Tatrageľ, Edita Kováčová, Mária Kičurová.

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ladislav Majerník, Pavol Babčák, Juliana
Šoltýsová, Anna Cvajnigová.

 Predám záhradu v osade Máj, bez
chatky, so samostatnou studňou a
skleníkom. Kontakt: 0908 500 545.
 Kúpim poldom vo Svite (baťovský). mobil: 0915263406, email:
johny75@post.sk.
 Predám záhradu vo Svite v ZO
Máj. Kontakt: 0905 580 063.

 Lacno prenajmem 2-izbový byt
na Ul. kpt. Nálepku č.33 vo Svite. Ihneď. Č.t. 0905 759 199.
 Hľadám od októbra 2010 na dlhodobý prenájom garsonku, resp. jednoizbový byt vo Svite. Cena dohodou. Tel: 0918 642 589

Poďakovania
Úprimne, z celého srdca ďakujem všetkým, ktorí sa prišli 25.augusta 2010 rozlúčiť s našou láskavou maminkou, starou
a prastarou mamou

Elenou Korvínovou

na jej poslednej ceste. Osobitne naše poďakovanie patrí pani Veronike Žoldákovej za jej nesmierne citlivý, ľudský prístup
a ocenenie zásluh života našej drahej zosnulej, pánovi kaplánovi
Mgr. Jozefovi Gužiakovi a jeho asistencii za vykonanie dôstojnej
rozlúčky, Malému mužskému zboru za piesne, ktoré pohládzali naše ubolené duše, kolegyniam a kolegom - učiteľom zo ZŠ Komenského a ZŠ na Mierovej ulici a pracovníkom Pohrebných služieb vo
Svite. Ďakujeme celej rodine, príbuzným, susedom, priateľom
a známym za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa
snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina


Ďakujeme touto cestou všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou
mamkou

Annou Cvajnigovou

Predám tatranský profil - perodrážka, brúsený
I. trieda 4,00 eur II. trieda 3,00 eur
v ponuke aj dlážkovica a dokončovacie lišty. Doveziem.
Tel: 0915 863 227, 0911 168 980.

na jej poslednej ceste. Osobitne ďakujeme pánovi kaplánovi Vincentovi Polákovi za dôstojnú rozlúčku, dychovej hudbe Sviťanka,
organistovi Petrovi Čapóovi a pracovníčkam ZOS vo Svite.
Úprimne ďakujeme aj za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Za smútiacu rodinu dcéra Anna
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„Mladý líder 2010“

Už niekoľko mesiacov Sviťania sledujú, ako pri Kolibe, kde sa odohráva väčšina
spoločenských a kultúrnych podujatí, vyrastá veža. Kedysi podobná vo Svite stála,
ale to si už pamätajú iba naozaj pamätníci. Čoskoro pribudne teda vo Svite zaujímavá dominanta, ktorá rozšíri možnosti pri využívaní tohto pekného miesta, kam
Sviťania radi chodia.
Foto: Eva Potočná

V septembri je Deň mlieka
Viete o tom, že 28. 9. 2010 je dňom mlieka v školách? Aj školáci prvého stupňa našej základnej školy si tento deň pripomenuli veľkolepo.
Žiaci sa obliekli symbolicky
do bielej farby, ktorá im pripomínala mlieko a pod odborným vedením triednych
učiteľov si rozprávali odkiaľ
mlieko pochádza, ako sa
spracováva a čo všetko je
možné z neho vyrobiť. Jednou z úloh bolo navrhnúť
obal a logo na mliečne výrobky.
V závere tejto krátkej cesty
bola aj ochutnávka chutných
mliečnych výrobkov.
Mgr. Mária Stašáková,
ZŠ Mierová Svit

Vzdelávacia nezisková organizácia
Junior
Achievement
Slovensko
n.o. /JASR/ organizovala v dňoch 21.
- 24. 9. 2010 celoslovenské finále súťaže Mladý líder – Konferencia mladých lídrov. V Budmericiach sa stretlo
23 mladých ľudí, študentov stredných
škôl, ktorí v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia pôsobili v študentských
spoločnostiach a úspešne realizovali
svoje podnikateľské plány. Využili príležitosť a zúčastnili sa súťaže Mladý líder, v rámci ktorej prezentovali výsledky svojej práce a prínos pre študentskú spoločnosť.
Študenti našej školy, sa tejto súťaže zúčastnili po prvýkrát. Študentskú spoločnosť SPLASH reprezentovali Tomáš Gorel
a Jakub Čupka.
Víťazom celoslovenského finále sa stal
Jakub Čupka, ktorý získal titul „Mladý líder
2010“. Je to krásny úspech nielen pre Jakuba, ale aj pre našu školu a jeho víťazstvo
je povzbudením pre ďalších študentov,
pracujúcich v novovzniknutých študentských spoločnostiach. Ďalšie miesta obsadili gymnazisti z Dubnice nad Váhom
a z Košíc.
Obom chlapcom sa štvordňové finále veľmi páčilo, boli spokojní s organizáciou
a celým priebehom súťaže a ako sa vyjadrili, nadobudli ďalšie skúsenosti, spoznali nových ľudí, získali nový pohľad na svet,
tiež zábavnejší pohľad na učenie, ale došli
aj k poznaniu, že k úspechom je potrebná
poctivá a vytrvalá práca.
Jakubovi týmto ešte raz blahoželám a za
celú našu školu vyjadrujem veľké – ĎAKUJEM.
Ing. Eva Austerová, Stredná odborná
škola vo Svite

Bezpečnosť už od prvej triedy
Najväčšie nebezpečenstvo na naše deti striehne i na cestách. Za rok na našich
cestách zahynie okolo 30 detí.
Celá jedna trieda! Zraní sa 200 detí, čo je už ako
škola.V cestnej premávke sa dá pohybovať bezpečne a tým predísť dopravným úrazom.
Preto sme si spolu s deťmi 1. a 2. ročníka hravou
formou na virtuálnom dopravnom ihrisku zopakovali
základné pravidlá na cestách. Už aj naši prváci sa veselo zapájali do odpovedí a prekvapili aj tým, koľko
pravidiel a dopravných značiek už poznajú. Vyskúšali si to aj v kvíze na interaktívnej tabuli a na záver si
niektoré značky aj vyrobili. Čoskoro nás čaká jazda
na kolobežke.
Mgr.Lenka Smolková, ZŠ Mierová

Škandál!
Cirkus v Olympijskom centre...
Pod týmto titulkom sme dostali do
redakcie fotografiu z východnej lokality mesta, ktorú nám zaslal náš spoluobčan Oto Levrinc v čase hosťovania
cirskusu.
Nechávame ju pre vás bez komentára.....
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Novinky v Mestskej knižnici
Lekcia od princeznej
Jana Benková
Hlavná hrdinka Ema, redaktorka
ženského časopisu, radí vo svojej rubrike čitateľkám, ako vyriešiť ťažkosti s láskou. Ema prežila
niekoľko pikantných vzťahov,
dva z nich so slávnymi mužmi, a
je presvedčená, že jej sa už podobné problémy, aké rieši na
stránkach časopisu, vyhnú.
Bublina
Katarína Šajbanová
Strhujúci príbeh právničky Edity,
ktorá v sebe objaví obrovskú odvahu a zahodí doterajší život, len
aby našla v zahraničí svoju mladšiu sestru. Dobrodružná púť ju
zavedie až do ďalekých exotických krajín. Z lásky k sestre obetuje veľa, pracuje v nočných kluboch, stretáva ľudí z podsvetia...
Jej pohľad na život sa navždy
zmení...

PreöpoRock
Spomienky starého
optimistu
Boris Filan
Aj keby som sa v živote nikam
nepohol, spoznal som dôverne

mnoho miest: Prešporok, Presburg, Willsonovo město, Pozsony, Bratislavu, Blavu, Paštekár City. Moja Bratislava – na jar
unavená ako po výprasku, na
prelome júna a júla balkánska,
polonahá, od konca augusta
karpatská, zafarbená jeseňou a
voňajúca burčiakom. A celkom
ináč naladená so zamrznutým
Dunajom a prikrytá snehom.
Bratislava je iná planéta v daždi a
iná v slnečnom dni. Iná je v stre-

du, iná sobotná, nedeľná a pondeľňajšia...
M·g - životopis Paula Coelha
Fernando Morais
Kniha významného brazílskeho
novinára a scenáristu o osobnosti a životnej ceste Paula Coelha.
Smrť pani McGintyovej
Agatha Christie
Tichou dedinkou Broadhinny na
malebnom anglickom vidieku
otrasie surová vražda: starú
upratovačku McGintyovú ktosi
zniesol zo sveta silným úderom
do tyla. Podozrenie ihneď padne na jej podnájomníka Jamesa
Bentleyho, čudáckeho mladého
muža bez prostriedkov. Súd
Bentleyho uzná vinným, no inšpektor Spence má silné pochybnosti o jeho vine, a tak sa s prosbou o pomoc obráti na svojho
známeho, súkromného detektíva Hercula Poirota...

Lesoochranárska
škola roka
V minulom školskom roku
sme sa prvý raz prihlásili do
súťaže Lesoochranárska
škola roka. V konkurencii
39 škôl sme sa síce na medailových priečkach neumiestnili, ocenení sme
však boli DVD Strážca divočiny. Autentický film Róberta Rajchla a Erika Baláža o
medveďoch v Tichej doline,
ktorý získal hlavnú cenu na
medzinárodnom festivale
Hory a mesto, je veľmi užitočnou učebnou pomôckou
na vyučovaní prírodovedných predmetov.
V tomto školskom roku sa
do súťaže plánujeme zapojiť
opäť.
RNDr. Danica Božová

Tešíme sa z nových priestorov...
Vážený pán primátor,
vážení poslanci mestského zastupiteľstva,
dovoľte mi vyjadriť úprimné poďakovanie v mene žiakov, pedagogických zamestnancov, rodičov našej školy za realizáciu projektu z EÚ, ktorým sa uskutočnila rekonštrukcia štyroch pavilónov.
Nesmierne sa tešíme z nových priestorov, ktoré zodpovedajú požiadavkám doby. Žiakom prinášajú pozitívnu
klímu na plnenie každodenných školských povinností
a pedagógom lepšie podmienky na splnenie náročných
úloh v oblasti výchovy a vzdelávania.
Rozhodnutie zrekonštruovať obidve školy v meste Svit
istotne nebolo ľahké, ale bolo múdre a prezieravé, bolo veľkým prínosom pre budúcnosť nášho mesta. Všetkým Vám patrí ešte raz naše poďakovanie.
V septembri bolo v obradnej sieni privítaných 18 nových občanov.
Foto: A. Pálešová

Príbeh so šťastným koncom
Určite ste ešte v auguste zachytili na letákoch, ale i v mestskom rozhlase naliehavú prosbu majiteľa psíka o pomoc pri jeho hľadaní, nakoľko sa mu zatúlal. Uplynulo zopár týždňov a na MsÚ prišiel list, plný
uznania a vďaky tým, ktorí pomohli a psíka majiteľovi vrátili – Mestskej polícii. Z listu vyberáme:
„Chcem touto cestou úprimne poďakovať pracovníkom Mestskej polície vo
Svite, osobitne pánovi Jánovi Ľachovi za nezištnú pomoc a ochotnú spoluprácu pri hľadaní a následnom odchytení môjho zatúlaného psíka, ktorému
tým zachránili život. Odmietli prijať nálezné, ktoré sa bežne dáva i akúkoľvek
odmenu za ich prácu. Patrí im moja veľká vďaka a hlboká úcta.“
Ján Šulko

Naším želaním zostáva dokončenie zostávajúcich troch
pavilónov, aby škola ako komplex siedmich budov bola
zrekonštruovaná celá. Chceme vyjadriť naše smelé presvedčenie, že sa čo najskôr zrealizuje 2. etapa rekonštrukcie a modernizácie našej školy. Aby aj naša škola
s moderným športovým areálom a lesoparkom bola dôstojným stánkom výchovy a vzdelávania budúcich generácií.
Veľa úspechov, správnych rozhodnutí pri plnení náročných úloh v prospech všetkých občanov mesta Svit Vám
želajú žiaci, pedagógovia, rodičia.
Mgr. Luďa Szabová
riaditeľka ZŠ Mierová
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Z denníka polície

Ešte pred zimou je dobré upraviť si okolie svojich domov - v tomto prípade na
obr. úprava priestoru na parkovanie áut na Ul. kpt. Nálepku.
Foto: M. Jurčák

Na túru s Naturou

Mestská polícia

Od januára 2010 realizuje Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici projekt pre žiakov
ZŠ a SŠ Na túru s Naturou. Cieľom je mapovanie stovky vybraných druhov rastlín a stovky druhov živočíchov, ich fotodokumentácia a spracovanie získaných
informácií. Do projektu sa v minulom školskom roku
zapojilo 32 škôl zo SR, vyhodnotený bol počas letných prázdnin. Medzi zúčastnenými školami bola i naša ZŠ Mierová, ktorá sa umiestnila na 3. priečke.
RNDr. Danica Božová, ZŠ Mierová

presťahovaná
Oznamujeme Vám, že
od 1.októbra 2010
Mestská polícia vo Svite
sídli v budove Domu kultúry zo západnej strany
vedľa predajne Farby-laky. Telefonické kontakty
ostali nezmenené.

Optický internet a kvalitnejšia TV
Niektorí z nás už možno zaregistrovali novú službu, ktorá dorazila do Svitu. Vďaka investorovi spoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o. bola v našom meste vybudovaná vysokorýchlostná optická sieť, ktorá pripojila bytovky na internetovú informačnú diaľnicu.
Firma ANTIK pripravila pre Svit výnimočne jednej obrazovke sledovať až 20 programov
priaznivé ceny – základný produkt, ktorý ob- naraz, využívať teletext, či funkciu obraz
sahuje 64 TV programov v digitálnej kvalite v obraze (PiP).
Na jedno zariadenie Juice môžete pripojiť
(v rámci toho aj programy s vysokým rozlíšením HD), optický internet 70 megabitov za až dva TV prijímače a sledovať tak dva rôzne
sekundu a lacné telefonovanie (v rámci sie- programy. Investor pripravil pre Svit osobitnú
te ANTIK zadarmo) je spolu za 17,92 EUR ponuku, kde okrem základných 64 programov dostanú naši občania pri objednávke do
mesačne s DPH.
Produkty je možné zakúpiť aj osobitne. konca októbra ďalších 40 programov
Vďaka zariadeniu Juice Set-Top Box môžu v prémiovom balíku na 12 mesiacov zadarmo.
Webstránka pre Svit je svit.antik.sk a službu
naše domácnosti používať takisto službu TV
archív, teda si pozrieť relácie, ktoré ste ne- je možné objednať si aj na čísle 052 30
ANTIK Telecom
stihli až 20 dní dozadu, takisto je možné na 12345.

Keď sa začnú melancholické ranné hmly, je to už predzvesť blížiacej sa zimy. 2. novembra si pripomenieme pamiatku zosnulých a vyberieme sa za nimi so spomienkou, sviečkou a kvetinami na cintorín...
Foto: Eva Potočná

 19. augusta bolo ukončené pátranie po
nezvestnom Jozefovi B., ktorého mŕtve telo bolo nájdené v potoku pri letisku Poprad.
 20. augusta nahlásil stratu svojho psíka
Ján Š. zo Svitu. Po niekoľkodňovom pátraní sa podarilo hliadke mestskej polície
odchytiť plachého psíka, ktorý bol vysilený a dehydratovaný. Vďačný majiteľ zveril
psíka do rúk zverolekára.
 25. augusta bola v ranných hodinách
privolaná hliadka MsP na stanicu SAD,
kde dochádzalo k ostrému konfliktu medzi manželmi Milanom Č. a Alžbetou Č., pričom manžel chcel zabrániť odchodu svojej manželky tým, že jej zobral občiansky
preukaz. Hliadka MsP previezla Alžbetu
Č. z dôvodu možného fyzického napadnutia na oddelenie OO PZ vo Svite.
 3. septembra požiadal Peter M. z mestskej časti Pod Skalkou MsP o spoluprácu
pri zdokumentovaní škôd, ktoré mu
spôsobil na jeho úľoch zatúlaný medveď.
Ešte v ten deň Peter M. nahlásil pohyb
medveďa v blízkosti včiel, ktorého tentokrát aj videl.
 4. septembra zasahovala mestská polícia v súčinnosti s hliadkou OO PZ pri vykonaní zákroku v Domove mládeže na Ulici Štefánikovej. Oznámenie Jarmily S.
o napadnutí jej druhom sa ukázalo neopodstatnené. Menovaná bola pod vplyvom alkoholických nápojov, ktoré v nej
podporovali agresivitu. Napriek žiadnym
viditeľným zraneniam bola menovaná prevezená RZP do NsP v Poprade na lekárske vyšetrenie.
 5. septembra sa pohyboval v uliciach
mesta Svit neznámy chlapec rómskeho
pôvodu, ktorý sa na chodníkoch zastavoval, vyzliekal a onanoval. Hlásenie podali
viacerí obyvatelia mesta. Po neznámom
chlapcovi polícia intenzívne pátrala a naďalej v pátraní pokračuje.
 12. septembra v časti pri chovateľskej
stanici vo Svite v stave opitosti skočila
mladá žena Daniela J. z Košíc do rieky Poprad, odkiaľ sa ju podarilo Milanovi K. zo
Svitu vytiahnuť a zároveň privolal zdravotníkov a políciu. Istá skupinka ľudí sa rozhodla posedieť si na chovateľskej stanici
pri poháriku a trochu sa zabaviť, pričom z
neznámych dôvodov sa Daniela J. postavila a skočila do vody. RZP zabezpečila jej
ošetrenie a prevoz do NsP v Poprade.
 12. septembra došlo ku krádeží zeleniny na Ulici Štefánikovej. Jeden zo štyroch
mladých mužov z Popradu sa priznal ku
krádeží, za čo mu bola uložená bloková
pokuta.
 17. septembra telefonickou informáciou
oznamoval Václav Č. zo Svitu, že počas
prechádzky ho prepadol občan rómskeho
pôvodu, ktorý ho udrel, sotil na zem a
okradol o mobilný telefón. Potom nasadol
na bicykel a ušiel. Vec prevzala na šetrenie OO PZ vo Svite.
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Náš rozhovor s Ing. Ivanom Zimom, riaditeľom pretekov Dema Horal Alto
Cyklomaratón Dema Horal Alto vo Svite v auguste napísal
už 11. ročník a stal sa uznávaným podujatím tohto druhu nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. O výsledkoch 11. ročníka
sme na stránkach novín mesta Svit už informovali, teraz sme
sa o tomto cyklistickom podujatí, ktoré sa koná vo Svite, porozprávali s riaditeľom pretekov a poslancom MsZ vo Svite
Ing. Ivanom Zimom.
 Keď by sme sa vrátili do
obdobia pred 11 rokmi, ako
vlastne vznikla myšlienka organizovať takéto podujatie?
Úplne spontánne. Ja som mal
veľmi blízko k športu, veď ako
dorastenec som hrával vo Svite
basketbal, no pre problémy s
kolenom som si musel nájsť iný
vhodný šport. Učarovala mi cyklistika. Vo svojom okolí som mal
vždy veľa priateľov, a tak od myšlienky uskutočniť takéto podujatie vo Svite, nebolo ďaleko k činu. Voľba padla na preteky horských bicyklov, ktoré sa v posledných rokoch stali prostriedkom športovania pre celé rodiny.
V roku 1999 sme uskutočnili prvý ročník a ten sme limitovali na
50 účastníkov. Motivovali nás aj
prekrásne blízke terény. Preteky
i organizácia, i napriek našim neskúsenostiam, dopadli dobre, a
tak sme sa postupne zdokonaľovali v organizácii, aj v usporadúvaní sprievodných akcií celého
podujatia. A čo do počtu pretekárov sme ich aj postupne rozširovali. V tomto roku boli vo Svite
už trojdňové preteky a zúčastnilo sa ich viac ako 500 preteká-

sahu organizovať. Vážim si spoluprácu s mestom Svit, starostami obcí Vikartovce, L. Teplička,
Šuňava, Sp. Bystré, Rýchlou
zdravotnou službou atď. Najmä
bez dobrovoľníkov by sa viac
ako 100 km trate v horskom teréne nedalo zabezpečiť bez ich
aktívnej účasti počas celých pretekov. Za to im patrí úprimná
vďaka, nakoľko to robia len z lásky k športu, bez nárokov na finančnú odmenu.
 Počítate aj s cyklomaratónom na horských bicykloch
v roku 2011?
I napriek hospodárskej kríze
budeme sa snažiť organizovať aj
12. ročník, záujem z radov pretekárov je, takže, keď máme
uvedenú podporu, verím, že sa
nám to podarí.
Poďakoval: M. Jurčák

Vďaka
dobrovoľníkom

V strede tabuľky
Náročný terén v okolí Svitu dáva horským cyklistom poriadne zabrať...
Foto: M. Jurčák
rov aj z Česka, Rakúska, Nemecka, Maďarska i Poľska.
 Takéto podujatie si vyžaduje veľké nároky na organizátorov. Ako to zabezpečujete?
Vďaka sponzorom, uvedeným v

Leto našich bežcov
V treťom štvrťroku 2010 sa vytrvalostní
bežci vo farbách Svitu zúčastnili viacerých bežeckých podujatí. Potešiteľné
je, že okrem veteránov sa medzi pretekármi objavuje i dvojica mladých bežcov, ktorí sa začínajú vo svojej kategórii prepracovávať medzi najlepších.
Najviac to bolo vidieť na Rajeckom polmaratóne v polovici augusta, keď štartovná listina obsahovala mená 292 pretekárov zo 7 krajín. Peter Gallik obsadil 14. miesto a Tomáš Kačmarčík 25. priečku.
Z ostatných výsledkov:
10.7. 2010 Medzev - Hámornícky polmaratón (21,1 km):
Ženy bez rozdielu veku: 5. Danica Božová
(nad 35 rokov 2.)

17.7. 2010 Remetské Hámre - Hámorská
dvadsiatka (20km):
Ženy bez rozdielu veku: 3. Danica Božová
(nad 35 rokov 1.)
14.8.2010 Rajecký maratón (42, 195
km):
Muži nad 50 rokov: 9. František Gallik

názve pretekov (preteky sú v celoročnom kalendári medzinárodnej série INTER MOUNTAIN SERIES) a mnohým ďalším sa darí
nielen získať finančné prostriedky na jeho zabezpečenie, ale
vďaka dobrovoľníkom (cca 120)
môžeme podujatie takého roz-

Futbalisti FK Svit už sa v III.
lige jej jesennej časti prehupli do druhej polovice
a odohrajú ešte tri zápasy jesennej časti a jedno už 16.
kolo jarnej časti. Po 12-tich
kolách sú na 9. mieste. Na
domácej pôde odohrajú len
jeden zápas. V 14. kole 24.
10. privítajú a 14.00 h futbalistov z Veľkého Šariša.
-ák-

29.8.2010 Východná - Podtatranská pätnástka:
Muži do 39 rokov: 4. Peter Gallik, 5. Tomáš
Kačmarčík
Muži nad 50 rokov: 2. František Gallik
Muži nad 60 rokov: 1. Stanislav Miškár
Ženy bez rozdielu veku: 5. D. Božová (nad 35
rokov 4.)
4. 9. 2010 Malý pieninský maratón (18
km):
Muži do 39 rokov: 2. Tomáš Kačmarčík, 5. Peter Gallik
5.9. 2010 Spišské Podhradie - Okolo
Spišského hradu (23 km):
Ženy nad 40 rokov: 2. D. Božová
11. 9. 2010 Západné Tatry - Vysokohorský beh cez Klin (22 km):
Muži do 40 rokov: 5. Tomáš Kačmarčík
Ženy nad 40 rokov: 2.D. Božová
18.9.2010 Rožňava - Gemerský polmaratón (21,1 km):
Muži do 39 rokov: 5. Peter Gallik, 7. Tomáš
Kačmarčík
Muži nad 50 rokov: 2. František Gallik
Muži nad 60 rokov: 2. Stanislav Miškár

Peter Gallik vo Východnej.
Foto: D. Božová
25.9.2010 Popradský kros (14 km):
Ženy bez rozdielu veku: 5. D. Božová
Muži nad 60 rokov: 3. Stanislav Miškár
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Legendy svitského športu: Štefan Miček
V tomto mesiaci do rubriky „Legendy športu vo Svite“ sme
vybrali šport, ktorý na celoštátnej úrovni bol len krátko - dva
roky. Bola to hádzaná, ktorej sa venovala najväčšia pozornosť na bývalej Strednej priemyselnej škole chemickej. Vo
Svite sa hádzaná, najmä vďaka pedagógom Ing. Marcelovi
Galanskému a Štefanovi Mičekovi stala medzi žiakmi obľúbenou a dá sa povedať, že takí významní športovci, ako neskôr boli čs. reprezentanti Lukošík, Molnár, Katušák sa s ňou
stretli prvýkrát práve tu.
Vo Svite mal už od založenia na strednej škole v Ružomv roku 1934 šport svoje trvalé berku. Talent u mladého Š.
miesto. Firma Baťa a Baťova škola Mičeka na hod oštepom obvo Svite pri výchove svojich absol- javil Ing. Cebecaver. Po maventov okrem získavania teoretic- turite sa prihlásil na Vysokú
kých a odborných vedomostí dba- školu umeleckú do Prahy, no
li aj o zdravý vývoj mladých mužov zo 105 prihlásených študena žien. Tak sa postupne vytvárali tov zobrali len siedmich, takkluby športových odvetví, neskôr že i napriek splneným podmienkam sa pre nedostatok
telovýchovné jednoty.
Na SPŠCH, na OU Chemosvit miesta na štúdiá nedostal.
A tak jeho kroky viedli na Vya OU Tatrasvit boli zásluhou výchovných pracovníkov a trénerov sokú školu pedagogickú do

Štefan Miček pri našom
stretnutí.
ník, po ktorom dostal ubytovanie
v Horskom parku aj s malou záhradkou, kde ako študent mal
možnosť získavať prvé poznatky zo

Kolektív žiakov, ktorí dosahovali veľmi dobré športové výsledky v basketbale i hádzanej.
vychovaní športovci, ktorí preslávili nielen svoju školu ale i svoje pôsobisko - Svit. To, že šport na
SPŠCH bol na vysokej celoštátnej
úrovni, je zásluha aj jednej z legiend športu vo Svite, pána Štefana Mičeka, rodáka zo Senerova pri
Nových Zámkoch.
K športu sa dostal počas štúdia

Bratislavy, kde mal možnosť sa
zoznámiť ako žiak s takými športovými osobnosťami ako boli
V. Černušák, K. Stránaj, M. Rovný, J. Perútka a mnohí ďalší,
s ktorými sa stretol pri rôznych
športových činnostiach. Dokonca
starším spolužiakom bol aj Jozef
Vengloš, známy futbalový odbor-

záhradkárenia, ktorému se venuje
v súčasnosti dnes ako 72-ročný.
Po skončení vysokej školy dostal
umiestnenku do K. Chlmca, čo mu
nevyhovovalo, a tak keď sa objavila ponuka z podtatranského Svitu,
Š. Míček nezaváhal a v auguste
1960 nastúpil na SPŠCH
k riaditeľovi Fr. Puflerovi.
Už v tých rokoch sa na škole robila aj hádzaná, ktorej dával zelenú Ing. Marcel Galanský. Mladý
pedagóg Š. Miček, plný elánu,
chuti, nabitý teoretickými vedomosťami ihneď po príchode zistil,
že športu sa tu venuje veľká pozornosť a to mu vyhovovalo. Pustil
sa hneď do práce, i keď vtedy bola pre každú z ôsmich tried len 2hodinovka telesnej výchovy týždenne, rozhodol sa cestou krúžkov viac sa venovať záujemcom
o šport, konkrétne o hádzanú
a basket-bal. Nakoľko to boli
zmiešané triedy, tak sa sústredil
Pohľadnica od hádzanárov
ktorú poslal Štefan Katušák.

najskôr na basketbal. V ňom sa vytvoril veľmi dobrý kolektív z radov
dievčat, ako boli za slobodna Tekerová, Pipíšová, Savarová, Potočná a ďalšie.
„Ako triedny učiteľ môžem po rokoch povedať, že to bol veľmi dobrý ročník, veď z 33 žiakov len jeden nemá vysokú školu. Družstvo
dievčat sa v roku 1963/64 stalo
majstrom kraja, vo volejbale dievčatá i chlapci boli najlepšími
v okrese, no a chlapci v hádzanej
v roku 1963 postúpili do najvyššej
dorasteneckej celoštátnej I. ligy.
V rozhodujúcom zápase v Košiciach sme v závere zápasu zásluhou dvoch gólov Jožka Ištóka (neskôr výborný futbalista vo Svite)
postúpili do I. ligy, ktorú sme hrali
2 roky,“ zaspomínal si na minulosť
bývalý profesor Š. Miček. Okrem
asfaltovej plochy, kde sa hrala hádzaná, bolo pre finálový zápas
o postup do I. ligy urobené škvarové ihrisko (dnešný internát SOŠ).
Tu Svit vyhral, no pre protest Košičanov, že ihrisko malo väčšie rozmery, sa hral opakovaný zápas
v Košiciach.
Toľko stručne o jednej z legien
športu vo Svite, ktorá za roky pôsobenia na SPŠCH (39 rokov) vychovala celý rad športovcov. Tí
svoje majstrovstvo zveľaďovali
a využívali na celoštátnych i medzinárodných kolbištiach. Cez výchovný proces Š. Míčeka prešli aj
takí športovci, ako František
Chmelár, dnes predseda Slovenského olympijského výboru, Štefan Katušák, súčasný reprezentačný tréner žien hádzanárok Slovenska a mnohí ďalší. Poteší, keď
na svojho učiteľa tieto osobnosti
nezabúdajú a z ďalekých ciest
a športovísk mu pošlú pozdrav.
Nám neostáva než Štefanovi Mičekovi poďakovať za všetkých tých
žiakov, ktorí u neho získavali základy nielen pre športové súťaženie,
ale i osobnostný rast.
Športovec telom a dušou je Š.
Míček aj v súčasnosti. Počas leta
denne chodí na bicykli z Popradu
do Gánoviec, kde má svoju záhradku, ktorá mu robí veľkú radosť.
“Šport bola moja veľká celoživotná láska,” s úsmevom hovorí pedagóg na dôchodku Štefan Miček
a ihneď dodáva: „Čiary hádzanárskeho ihriska sa časom stratili,
bránky sa rozpadli, hádzanársky
ruch pred školou vymizol. A mám
jeden odkaz: tradícia sama osebe
prestane existovať, ak ju nebudeme udržiavať.“
M. Jurčák
Foto: archív Š. Mičeka
a M. Jurčák
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Medzištátne stretnutie ČR - SR do 15 rokov

Úspešná atletická reprezentácia
Na základe umiestnenia a najmä dosiahnutých výkonov na
Majstrovstvách Slovenska boli obe dievčatá zaradené do reprezentácie SR na medzištátne stretnutie Česko – Slovensko
žiakov do 15 rokov organizované 18. 9. 2010 v českom Hodoníne a dokonca každá až v dvoch disciplínach.
Vo finálovom behu na 100 m
prekážok vylepšila Stanka Lajčáková časom 15,38 s iba týždeň
starý oddielový rekord z Bratislavy a tentoraz vrátila „stotinovú“

porážku víťazke z M-SR. V behu
na 200m prekážok sa jej podarilo po druhý krát zabehnúť limit
pod 31 sekúnd.
Lenka Poništová v behu na

Kolkárom sa zatiaľ nedarí
Po dlhšom čase sa k vám dostávajú informácie z diania
v kolkárskom športe. Naši hráči nezačali v súťaži 2010/2011
najlepšie. V prvom zápase na začiatku septembra prehrali na
dráhach Tatrana Sučany „B“ pomerne vysoko 7:1 na body
a o 146 kolov. (P. Hauke 527, P. Schmidt 546, O. Kratochvíla
510, J.Focko ml. 529, A. Hájovský ml. 455, L. Polomský 519.
Aj druhý zápas II. kola doma ( na
dráhach v Sp. Novej Vsi, )so ŽP
Šport Podbrezová „C“ našim nevyšiel.
Opäť prehrali 1:7 na body, na
koly 2961- 193 + 3154 (A. Kalakaj -510, P. Schmidt- 527,
P. Hauke – 487, L. Polomský 474, O. Focko ml. -460, O. Kratochvíla – 504.).
3. kolo opäť prehrali v Trstenej

na koly 7:1 a vo 4. kole trošku
siahli po prvých bodoch
v stretnutí s FTC Fiľakovo, avšak
na domácej pôde nakoniec prehrali 3:5. Verme, že ďalšie zápasy budú pre našich priaznivejšie.
Kolkári touto cestou úprimne ďakujú za pomoc a podporu mestskému zastupiteľstvu a priaznivcom, ktorí im venovali 2 %
z dane.
L. Polomský

100m prekážok zabehla svoj
druhý najlepší čas v sezóne a
prekvapila vo finále v skoku do
diaľky, kde si vybojovala cennú
bronzovú medailu za 3. miesto.
Reprezentácia so slovenským
znakom na hrudi bola úspešná a
získaním cenných bodov naše
atlétky prispeli k bodovému zisku
národnému družstvu dievčat Slovenska.
L. Potočný

Basketbalisti
v extralige
Basketbalisti BK Iskra Svit
zohrajú v rýchlom slede (streda - sobota) ďalšie zápasy v
ktorých nastúpia doma o 18,
00 h v športovej hale Iskra
aréne vo Svite v priebehu mesiaca s týmito súpermi: 16.
10. s Banskou Bystricou,
23. 10. so Sp. N. Vsou, 27.
10. s Interom Bratislava a
10. 11. s Prievidzou.
-ák -

Adento má otvorené dvere
Stolno-tenisový klub Adento vo Svite oznamuje všetkým záujemcom, že tréningy klubu sa konajú každú stredu a piatok
od 18,00 do 20,00 hodiny v malej telocvični ŠH ISKRA ARÉNA. Zároveň Vás pozývajú na tieto domáce zápasy :
V malej telocvični ŠH
„A“ -4.liga
„B“ - 6.liga
17.10.2010 o 10,00 h.: Slovenská Ves „C“ Sp.Štiavnik „C“
24.10.2010 o 10,00 h.: Spišské Bystré
7.11.2010 o 10,00 h.:
Sp.Teplica
Zároveň Vám oznamujeme, že tréningy kickboxu sa konajú každý pondelok od 18.30 – 20.30 hod., taktiež v priestore malej telocvične ŠH.
Jozef Klein

Majsterka Slovenska - Lenka Poništová,
Stanka Lajčáková - dvakrát strieborná
O skvelý úspech sa cez víkend 11. - 12. 9. 2010 na
Majstrovstvách Slovenska žiakov v Bratislave postarala naša dvojica talentovaných dievčat v kategórii žiačok do 15 rokov.
V sobotu vo finálovom behu na 200m prekážok si dobehla časom 30,29 s Stanka Lajčáková pre striebornú
medailu v novom oddielovom rekorde, ktorý v tejto
sezóne prekonala už po
druhý krát. Zároveň splnila
limit pre zaradenie do Centra talentovanej mládeže SR.
V nedeľnom finále v behu
na 100m prekážok opäť
predviedla výborný výkon,
keď nastúpila so zraneným
kolenom z rozbehu, s cieľom zabojovať o majstrovský titul. Na cieľovej páske
dobehla na skvelom druhom mieste časom 15,51s
o jedinú stotinu sekundy za
víťazkou !!! Dobeh do cieľa

bol taký tesný, že záznam z
cieľovej kamery rozhodcovia 6 krát spomalene kontrolovali, kým určili víťazku
behu.
V dvojdňovej súťaži dievčat v 7-boji sa v úžasnej forme predviedla Lenka Poništová. Od prvej disciplíny v
súťaži viedla a v každej disciplíne si postupne zvyšovala bodový náskok. Ani na
druhý deň nenechala nič na
náhodu a výsledok stál skutočne za tréningovú aj súťažnú námahu. V siedmych
disciplínach / 100m prek
15,78 s, skok do výšky 154
cm, vrh guľou 9,64 m,
200m 27,75 s, skok do
diaľky 504 cm, hod ošte-

pom 26,82 m sa beh na
800m 2:40,24 min. / si vytvorila v priebehu súťaže 7
osobných rekordov ! Lenka
dosiahla výkon 4.120 bodov
a suverénnym spôsobom si
zaslúžene vybojovala zlatú
medailu a majstrovský titul !
Zároveň sa jej podaril nevídaný kúsok – Lenka vo svojom druhom 7-boji v živote,
totiž v kategórii žiačok na
Majstrovstvách Slovenska
zvíťazila po druhý krát za sebou, čo sa za posledných
14 rokov v tejto súťažnej kategórii podarilo len trom
dievčatám na Slovensku: v
rokoch 1996 - 97 Lucii Tomašekovej, 1998 – 99 Tatiane Lopušniakovej a teraz
Lenke – všetkým trom zo
Svitu! Rovnako, ako jej tréningová partnerka Stanka
splnila limit pre zaradenie

do Centra talentovanej mládeže SR. Načasovanie športovej formy bolo dokonalé, na túto súťaž
sme sa zodpovedne pripravovali celý rok a dievčatá rady obetovali polovicu prázdnin na dvojfázové tréningy.
Blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu AO SVIT a mesta Svit.
L. Potočný
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