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Mestské zastupiteľstvo vo Svite prerokovalo

V duchu majetkových vysporiadaní
V úvode rokovania, ktoré z dôvodu služobnej cesty primátora
viedol viceprimátor M. Lopušniak, vystúpil obchodný riaditeľ
firmy Marius Pedersen, ktorá sa zaoberá zberom, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov. Navrhol prítomnému plénu
zriadenie spoločného podniku s mestskými Technickými službami. Nakoľko išlo o prvotnú informáciu, po niektorých vystúpeniach sa poslanci zhodli, že tento návrh si vyžaduje na rokovania a následné kroky primeraný čas a iné fórum.

Rovnako, ako aj druhý návrh, ktorý predniesol ďalší hosť – člen Predstavenstva a. s. Chemosvit Ing. M.
Baláž. Išlo o ponuku Mestu na odkúpenie a následnú rekonštrukciu blokov A a B hotela Mladosť
na byty. Zároveň predložil návrh na
odkúpenie zeleného pásu kyslíkovej cesty popri cyklistickom
chodníku, kde by mohla byť IBV.
Obidva návrhy poslanci vzali na vedomie.
Pokračovali procedurálnymi bodmi, po ktorých schválili Dodatok č.
1/2011 k VZN č. 3/2007 o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu v DOS vo Svite. Týmto dodatkom rozšírili okruh občanov, ktorým môže byť v DOS byt pridelený.
Schválili VZN č. 6/2011 o povodňových plánoch záchranných prác
právnických a fyzických osôb na
území mesta. Súhlasili s prenájmom
malej telocvične v Športovej hale

Iskra Aréna na športovú činnosť (volejbal, tance a basketbal) trom žiadateľom. Vzali na vedomie monitorovaciu správu Programového
rozpočtu Mesta Svit za l. polrok
2011 a pristúpili k schvaľovaniu žiadostí o kúpu pozemkov. Schválili
predaj pozemku žiadateľom R. Hovaňákovi, vlastníkom rodinného poldomu na ul. Sládkovičovej s. č. 970
a vlastníkom poldomu na Štúrovej ul.
s. č. 277.
Schválili zriadenie záložného
práva v prospech Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania, schválili zriadenie
vecného bremena spočívajúceho
v povinnosti Mesta ako povinného z
vecného bremena strpieť umiestnenie stavby VN prípojky pri výstavbe
supermarketu Billa.
Poslanci odsúhlasili zmenu
uznesenia č. 112/2011 z dôvodu

opravy podielu a zmeny jedného z vlastníkov garáže.
Vzali na vedomie prehľad
hospodárenia Mesta Svit
za obdobie 1-8/2011 a z
dôvodu zmeny DPH bolo nutné navýšiť cenu diela o 1 %
(projekt TS – nové vozidlá).
Poslanci schválili príslušné
rozpočtové opatrenia a

zverenie hnuteľného majetku – 3 kusov čistiacej
techniky do správy Technickým službám Svit.
Nasledovali interpelácie.
J. Lörincz vystúpil so žiadosťou o úpravu pozemkov vykosením trávy v okolí hotelov Mladosť a Zenit. Nejde
o pozemky mesta, ale mesto

ˇ chrámu
Gréckokatolícki veriaci vo Svite slávili 20. výrocie
„Nedôveruj radosti, ktorá nie je zároveň
aj vďačnosťou.“
Theodore Haecker

Radosť a vďačnosť sprevádzali slávnosť
20. výročia posvätenia Kaplnky svätých
apoštolom rovných Cyrila a Metoda vo Svite,

ktorá sa uskutočnila 17. septembra 2011, kedy do farnosti Svit zavítal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ spolu s
emeritným otcom biskupom Jánom Eugenom Kočišom.
Pred začiatkom sv. liturgie o. arcibiskup
Ján posvätil nový bohostánok. Pri homílii o.
arcibiskup vyzdvihol potrebu osobnej svätosti, ktorá je nevyhnutná k autentickému kresťanskému životu a ku ktorej je povolaný každý kresťan. V závere zaznelo poďakovanie
duchovným otcom západného obradu, ktorí
nášmu malému gréckokatolíckemu spoločenstvu vychádzajú v ústrety. Taktiež o. arcibiskup vyjadril vďaku tým, ktorí dlhoročne
obetavo slúžia vo farnosti.
Slávnostnú atmosféru o to viac umocnila
prítomnosť primátora mesta Rudolfa Abraháma a všetkých kňazov, v minulosti pôsobiacich vo Svite.
Marek Kaľata
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POTRAVINOVÁ POMOC
OZNAMUJEME OBČANOM MESTA SVIT
že od 13. októbra /štvrtok/ 2011
do 28. októbra /piatok/ 2011
v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.
sa môžu záujemcovia zapísať do zoznamu príjemcov
potravín na Mestskom úrade vo Svite, ul. Hviezdoslavova 33 na prízemí a na II. poschodí.
V rámci programu potravinovej pomoci sú stanovené
nasledovné kategórie príjemcov potravinovej pomoci:
1. poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku
nepresahuje 305,00 eur
/n e p r a c u j ú c i poberatelia starobného,
predčasného, invalidného dôchodku/
K zapísaniu doniesť na MsÚ
občiansky preukaz
a fotokópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o valorizácii
dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej
poisťovne o výške poberaného dôchodku alebo rozhodnutie o priznaní dôchodku v roku 2011.

2. osoby na hranici životného minima /rodičia
a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie/
K zapísaniu doniesť na MsÚ občiansky preukaz
a potvrdenie z ÚPSVR
3. fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky
v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
K zapísaniu doniesť na MsÚ občiansky preukaz
a potvrdenie z ÚPSVR
4. deti v náhradnej rodinnej starostlivosti
K zapísaniu doniesť na MsÚ občiansky preukaz
a osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti
právoplatný rozsudok alebo uznesenie súdu
5. obyvatelia v domoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti
6. deti v domoch sociálnych služieb pre zdravotne
postihnuté deti
7. deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách.

Potravinová pomoc bude poskytnutá len občanom, ktorí budú zapísaní v uvedenom termíne na
MsÚ.

MsZ Svit prerokovalo
(Dokončenie z 1. strany)

vyzve majiteľov, aby tak učinili a
úpravu zabezpečili.
Poslanec J. Babčák predostrel celú plejádu otázok, ktoré
vzišli zo schôdze dôchodcov
Pod Skalkou. Ku všetkým bodom je samostatná písomná odpoveď na str. 3.
J. Drobný z dôvodu začiatku
extraligy poukázal na neosvetlený prístup ku ŠH Iskra Aréna.
Odpoveď poskytol E. Cetl z TS
mesta Svit. Príprava verejného
osvetlenia je urobená len čiastočne. Je potrebné prekopať celú Štefánikovu ulicu kvôli dotiahnutiu elektrickej energie k verejnému osvetleniu. Dočasným riešením bude inštalácia reflektora
na predmetný chodník Technickými službami Svit. Pripojil sa poslanec J. Lörincz, ktorý tlmočil
sťažnosť basketbalistov na
čiastočne nefunkčné osvetlenie priamo v hale – domnievajú
sa, že to spôsobila búrka.

V. Seman sa opýtal na vyčistenie okolia klziska pri Mladosti vrátane opravy zdemolovaných mantinelov. J. Žiak prehlásil, že TS urobia nápravu. M.
Martočko predniesol dve interpelácie. Prvou sa opýtal na to, či
sa neuvažuje o rozšírení mestského rozhlasu aj za rieku Poprad – ku oblasti hotela Mladosť. J. Žiak povedal, že ak dôjde k uvoľneniu financií, nie je
problém to urobiť. Vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu J.
Ryša však upozornil na celkovo
zastaralý stav rozhlasovej ústredne, rozvodov a reproduktorov –
celý systém by si vyžadoval kompletnú rekonštrukciu. M. Martočko ešte upozornil na úzku
cestu do Batizoviec a chýbajúci chodník popri nej. Je to v lokalite, ktorá vznikla stavbou diaľnice a keďže ide o investíciu Národnej diaľničnej spoločnosti,
mesto nepozná na túto otázku
odpoveď.

Kto bude študovať v jazykovej škole TARGET
V našej súťaži o trojmesačný kurz v jazykovej škole Target vyžreboval primátor mesta 27. septembra 2011 výherkyňu, ktorou je Anna Šutáková zo Svitu. Srdečne jej blahoželáme a prajeme úspešné štúdium!

L. Jašš na margo problému s
mestským rozhlasom podal návrh, aby Mesto občanov informovalo o dôležitých udalostiach v živote mesta elektronickou formou. Opýtal sa, či spoločnosť
Antik nemôže v rámci svojej ponuky v tejto veci pomôcť. S. Pjaták však povedal, že Antik nám už
poskytuje zdarma internet a túto
službu nám už nemôže poskytnúť. M. Jurčák poukázal na
dlhodobý problém so signálom TV Poprad.
I. Zima sa opýtal na rekonštrukciu chodníka z Hviezdoslavovej ulice ku autobusovej
stanici – krátky úsek od MsÚ po
bývalom „tepeláku“ ku AS. J. Žiak
povedal, že v súčasnosti sa jeho
firma zaoberá rekonštrukciou verejného osvetlenia na Ul. SNP po
jej rozšírení, čaká ich položenie

dlažby a prívod pitnej vody do plánovanej fontány v parčíku na križovatke pri Bille. Tieto akcie sú
prioritnejšie. M. Lopušniak poukázal na sťažnosti občanov s
rozsypaným sklom na ceste po
jeho zbere. J. Žiak sa za túto nepríjemnú vec ospravedlnil. Stala
sa tým, že vedúci dopravy TS nebol dostatočne informovaný o
vhodnosti vozidla na zber skla.
TS dajú vec do poriadku.
Po interpeláciách sa poslanci
zaoberali zmenou Zásad prenájmu nebytových priestorov
– riešené budú v pripravovanom
novom VZN mesta Svit o nakladaní s majetkom mesta. V diskusii ešte poslanci odsúhlasili výmenu okien žiadateľovi J. Hudáčovi na prevádzkovej budove –
dielňach na Ul. Štúrovej a doplnili Zriaďovaciu listinu ZŠ na
Mierovej ulici 134 v dôsledku rekonštrukčných prác na budove
telocvične o 13 152 eur, o ktoré
sa jej navýšil majetok.
-vž-

Dotácie z rozpočtu mesta
PRIMÁTOR MESTA SVIT
v súlade so Všeobecným nariadením mesta Svit
č. 5/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svit
určuje
termín uzávierky prijímania žiadostí o dotáciu pre rozpočet na
rok 2012 do 31.októbra 2011.
Žiadosti podané po tomto termíne nebudú akceptované.
Odporúčame nahliadnuť do citovaného VZN č. 5/2010
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Odpoveď na interpeláciu poslanca Mestského zastupiteľstva Jána Babčáka,
ktorého oslovili členovia Klubu seniorov Bôrik Svit – Pod Skalkou
1. Rekonštrukcia bývalej
ĽŠU na Domov dôchodcov
(Pod Skalkou).
Mesto Svit má pripravenú projektovú dokumentáciu, obnovuje sa platnosť stavebného povolenia novým konaním, prebieha
proces verejného obstarávania
na výber dodávateľa a čaká sa
na Výzvu zo strany ministerstva,
keď bude opäť možné podať žiadosť o pridelenie nenávratného
príspevku.
2. Opraviť fasádu na Dome
kultúry Svit – Pod Skalkou
Túto aktivitu je možné zaradiť
do plánu priorít na rok 2012, kde
poslanci Mestského zastupiteľstva určujú poradie a nutnosť
realizácie investičných akcií. To,
ktoré aktivity sa zrealizujú je závislé aj od rozpočtu mesta Svit.
3. Vybudovať chodník od
železničného podjazdu ku
kostolu.

Táto investičná akcia je zaradená medzi priority, pričom
mesto Svit obnovuje platnosť
územného rozhodnutia a stavebného povolenia, následne je
realizácia závislá od mestského
rozpočtu.
4. Vybudovať parkovisko
pri kostole Sv. Cyrila a Metoda v Pod Skalke.
K realizácii parkoviska je potrebné vypracovať projektovú
dokumentáciu, riešiť povolenia
z hľadiska stavebného úradu
a opäť nájsť financie na realizáciu, čo pri počte nezrealizovaných priorít mesta nie je možné
uskutočniť v roku 2012.
5. Opraviť cestu na Ulici
priečnej.
Mesto Svit vykonalo obhliadku
ulice Priečnej, z ktorej vyplýva,
že Technickými službami Mesta
Svit boli uskutočnené vysprávky
tejto ulice, ale celková rekon-

štrukcia nie je z dôvodu nedostatku financií možná.
6. Od diaľnice D1 vybudovať protihlukovú bariéru pozdĺž bagroviska od Pod Skalky
výsadbou ihličnatých stromov.
Národná diaľničná spoločnosť nevybudovala protihlukové
bariéry z dôvodu, že obytná časť
Pod Skalkou je umiestnená
v dostatočnej vzdialenosti od
diaľnice D1 a nebolo to v zmysle
noriem potrebné. Mesto Svit
môže uskutočniť výsadbu ihličnatých stromov ako prirodzenú
bariéru, ak na to Mestské zastupiteľstvo
schváli
financie
v rozpočte.
7. Železničnú ulicu vyspravkovať tak, aby bol plynulý odtok vody do stokov.
Vysprávky ulice Železničnej je
možné zariadiť do bežného rozpočtu na rok 2012, a to v rámci
výdavkov na bežnú údržbu ko-

munikácií, následne však budú
schvaľované Mestským zastupiteľstvom vo Svite.
Ďalšie otázky zo strany klubu
seniorov sa netýkali majetku
mesta Svit, ale požadovali, aby
mesto Svit vyzvalo majiteľov nehnuteľností o nápravu a to vo veci opravy fasády, vyčistenia areálu, upratania priestranstva pred
budovou a vyrúbania kríkov.
Mesto Svit vykonalo obhliadku predmetných objektov a pozemkov, pričom
v dvoch prípadoch bola náprava v čase obhliadky vykonaná. Mesto Svit môže osloviť
majiteľa budovy, aby zrealizoval rekonštrukčné práce, ale
keďže ide o cudzí majetok,
ktorý neohrozuje občanov,
nie je možné prinútiť majiteľa,
aby danú nehnuteľnosť rekonštruoval.
Ing. A. Kromková

Jánošík rozdával radosť
a pripravuje sa na oslavy
V súbore sa zmenilo vedenie. Členovia si od apríla tohto roku
zvolili za vedúceho súboru Mareka Kačmarčíka a hudbu vedie
Mgr. Monika Fáberová, taneční vedúci sú Ing. Mária Brijová
a Marek Kačmarčík.
Letnú sezónu máme úspešne za sebou. Predstavili sme sa na rôznych
domácich festivaloch, kultúrnych podujatiach, dožinkoch, napr. Zamagurských folklórnych slávnostiach, v Spišskej Novej Vsi, Ľubici, Mútnom, Kravanoch, Tatranských hoteloch atď. Záver sezóny sme úspešne ukončili Medzinárodnými folklórnymi festivalmi v Čechách - Opave
a Dolní Lomné, kde sme sa stali miláčikom publika.
Tento rok sa taktiež nesie v duchu príprav na 55. výročie založenia súboru, ktoré sa uskutoční 19. novembra o 17-tej hod. v Kultúrnom dome vo Svite. Po programe budú oslavy pokračovať zábavou pri živej
hudbe. Všetci sa už na výročie tešíme, pretože v súbore sa za posledné
4 roky vystriedalo až 80 % členov, takže pre viacerých to je taká domáca výročná premiéra. Pripravujeme program z rôznych regiónov Slovenska. Nadviazali sme spoluprácu s vynikajúcim a veľmi známym choreografom Mgr. Art. Vladimírom Michalkom, ktorý s nami nacvičil nový
tanec. Ďakujeme mu, že zavítal do našich končín a niečo nás naučil.
Hudbu zložil Michal Noga.
Ceny lístkov na výročie a na oslavy po vystúpení sa dozviete viac
na tel. č. FS Jánošík-Svit: 0948 399 989.

Chcete účinkovať v Jánošíku?
FS Jánošík Svit vyhlasuje nábor nových členov do tanečnej, hudobnej, speváckej zložky. Záujemcovia o folklór, dobrú partiu plnú zážitkov, vystúpení, festivalov a zahraničných zájazdov (jeden plánujeme
na rok 2012 s pobytom pri mori)sa môžu prísť prihlásiť každú stredu od
18:00 do 20:00 hod, každý piatok od 18:30 do 21:30 hod, počas
sústredení v Dome kultúry vo Svite v hlavnej sále, viď. na www. janosiksvit. sk v knihe návštev, na FB, alebo na súborovom čísle: 0948
399 989.

Európsky rok dobrovoľníctva
V rámci Dní dobrovoľníctva zorganizovala Únia žien Slovenska peknú akciu pre ženy vo forme tvorivých dielní.
24. septembra sa v sále Kultúrneho domu Pod Skalkou
zišli ženy rôznych vekových kategórií, aby pod vedením
zručných a skúsených žien vytvárali nevšedné predmety zvončeky a vajíčka zdobené stužkami, šperky z farebných
korálikov a drôtikov, postavičky a panáčikov z tekvíc,
ozdobné gule z polystyrénu, farebných látok, stužiek a kytičiek kvetov. Deti z farebných papierov urobili zaujímavých šarkanov, ktorých si umiestnili k jesennej výstavke.
Poďakovanie patrí Anne Kysuckej, p. Štiberovej z Batizoviec a Ľudke Ilavskej, ktoré sa s nami podelili o svoje
zručnosti. Tešíme sa, že o rok sa zídeme v ešte väčšom
počte pri zaujímavej činnosti v prospech rozvoja dobrých
medziľudských vzťahov.
Mária Černajová
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Náš rozhovor s nositeľom Ceny mesta za rok 2010

Tri lásky Ing. Vladimíra Rusnáka
O držiteľovi Ceny mesta za rok 2011 Ing. Vladimírovi Rusnákovi
som pred našim rozhovorom vedela zopár zásadných informácií,
nakoľko sa už nejaký ten „piatok“ poznáme. Okrem iných i tú kurióznu - že je prvým občanom, narodeným vo Svite. Viedli sa o tom
i malé polemiky, ale toto prvenstvo mu nik nemôže uprieť. Jedno
volebné obdobie (1994-1998) bol i tzv. prvým mužom mesta – teda primátorom. V našom tohtoročnom predstavovaní ocenených
sme ho však posunuli na druhú priečku – pani Černajová je predsa dáma, takže mala prednosť.
 Keď sporadicky, teda
i dnes prichádzate do tejto
budovy, aký máte pocit, čoby bývalý primátor?

S olympijským víťazom Albertom Tombom v Soule (obr.
hore).
Vľavo na odovzdávaní Ceny
mesta.
Vľavo dole - mladý technológ
V. Rusnák vo výrobe celofánu
v Chemosvite.
Celkom dole - primátorom
mesta Svit.
Foto archív

Ako keby som vchádzal do
svojho domu. Skutočne. Aj keď
som 34 rokov prežil v Chemosvite, ktorý bol mojou srdcovou
záležitosťou, odborne i funkčne
som rástol s fabrikou a žil jej premenami, mestský úrad mi predsa len prirástol viac k srdcu, ako
by som predpokladal. Idem tu
domov, ku svojim a roky prežité
na tomto úrade považujem za
jedny z najkrajších.

mohli mi v každej situácii. Pre celý kolektív boli skvelí „parťáci“.
V roku 1968 ma poverili funkciou
vedúceho oddelenia vrstvenia,
kde som opäť pracoval s Emilom
Němcom na zdokonaľovaní materiálu pre balenie potravín. Po
dvoch rokoch som sa stal hlavným technológom pre celofánovú
konfekciu, neskôr vedúcim celej
konfekcie, šéfom chemosvitského dispečingu, vedúcim cechu
prípravy tlače a farieb a v roku
1980 som nastúpil ako vedúci cechu celofán. To som robil 10 rokov, potom na úseku VVZ. Začiatkom 90-tych rokov som bol pri základných kameňoch marketingu
v oblasti fólií, až prišiel rok 1994.
Dal som sa na kandidatúru na post primátora a to už som spomínal.

 Čím to je? Z čoho plynie
tento dobrý pocit?
Mám rád ľudí, ich spoločnosť.
Post, ktorý som zastával mi otváral možnosť
čosi ovplyvniť, zorganizovať, zariadiť, posunúť dopredu.
Dovolím si tvrdiť, že počas môjho pôsobenia vo funkcii primátora sa zásadne zmenila celková organizačná štruktúra. Vytvorili
sa nové úseky, osamostatnila a posilnila sa
mestská polícia. Som presvedčený, že to
všetko prácu úradu skvalitnilo a sprehľadnilo. Čas to nakoniec potvrdil. Bolo toho viac,
čo považujem za prínos pre mesto
a občana, ale práca v tomto období bola
oveľa bohatšia, spočívala v množstve drobných úkonov, ktoré v konečnom dôsledku
mali slúžiť občanovi a mestu. Či sa to dostatočne prejavilo navonok, posúdia Sviťania
a história.
 Vy ste však takým typickým Sviťanom... v mladosti Vás pohltila chémia...
V roku 1951 vznikla vo Svite SPŠ chemická a ja s mojimi kamarátmi Janom Dojčanským, Rudom Šimom, Rudom Gruberom
a Vladom Javorským sme po gymnáziu spoločne nastúpili do tejto novučkej školy. Cez
prázdniny sme v Chemosvite brigádovali
a pomaly si získavali väzby i vzťah s touto fabrikou. Po škole bolo úplne prirodzené, že
pokračujem na chemickej fakulte. Nikdy
som nerozmýšľal, čo budem robiť po jej
ukončení. Jednoznačne som bol odhodlaný
vrátiť sa domov a pracovať v rozvíjajúcej sa
firme. Bolo to absolútne samozrejmé.
 Podľa Vašich slov pri preberaní

 Láska druhá – šport...
Aj tomu som sa snažil počas ži-

ocenenia mali ste v živote tri veľké lásky. Fabriku, šport a nakoniec rodinu.
Začnime tou prvou. . .
Celofán, konkrétne jeho lakovanie - to bolo moje prvé pracovné stanovište, kde som
pracoval ako robotník pred vojenskou povinnou službou. Po návrate som osem rokov
pokračoval ako technológ a keďže som mal
šťastie byť vždy v úseku, ktorý určoval prudký vývoj Chemosvitu, v obalovej technike
som zažil skutočný technologický „boom“,
ako sa dnes hovorí. Keď spomínam na túto
etapu života, musím poďakovať aj dvom mojim starším bývalým spolupracovníkom – pánom Václavíkovi a Němcovi, ktorí boli múdri,
veľmi pracovití a rozvážni kolegovia a po-

vota dať čo najviac. Od detstva som ako
stovky mojich rovesníkov prirodzene športoval. Miloval som pohyb, futbal, došlo
k nešťastnej zlomenine nohy a tak som sa
v 60-tych rokoch vrhol na trénerskú dráhu –
v basketbale, ale i futbale, tu si rád spomínam na už nebohého Dušana Lukášika, kto-
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rý ma pritiahol opäť ku basketbalovým
košom. V klube som nielen trénoval,
ale i funkcionárčil, robil som i predsedu TJ Chemosvit. Silnou osobnosťou
v tom čase bol i ekonomický námestník pán Miškovič, ktorý mi fandil. Dostal som sa i do Ústredného výboru
basketbalového zväzu v Prahe, kde
som pôsobil 12 rokov. Vždy ma to bavilo.
 A čo vám bolo bližšie?
Šport... (smiech) Obidva športy ma
fascinovali, ale najradšej sledujem
ľahkú atletiku, alebo lyžovanie.
 Šport vo Svite prežíval kedysi
obrovský rozkvet, úspechy. . .
Presne tak. Mnohí si pamätáme, že
z východoslovenského kraja naša TJ
patrila spolu s Lokomotívou Košice
k silným a najlepším TJ na Slovensku.
Mali sme pomerne slušne otvorené
dvere aj do zahraničia. Som rád, že
vo funkcii primátora som mal aj tú
česť a možnosť odovzdávať v Lausanne kandidatúru Vysokých Tatier na
ZOH 2006 a v roku 1999 som bol na
zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru v Južnej Kórei v Soule.
 Ako rodený Sviťan žijete tu
celý svoj život. Prečo?
Nikdy, skutočne nikdy som neuvažoval o tom, že by som žil niekde inde. Dovolím si aj tvrdiť, že v súčasnosti – posledných 5-6 rokov Svit nabral rýchle obrátky – urobilo sa veľmi
veľa aj v oblasti bývania, mám radosť
z každého chodníka, ktorý sa urobí,
zo všetkých premien k lepšiemu.
Viem, že dnes sú pomerne prísnejšie
kritéria na všetky investičné akcie –
kedysi sme to legislatívne mali jednoduchšie. Svit je jednoducho mesto,
v ktorom žijem rád.
 Ako žije Vladimír Rusnák
v týchto dňoch?
Mám okruh svojich kamarátov
a priateľov, s ktorými sa rád stretávam, nechýbam na zápasoch v basketbalovej hale, na futbalovom štadióne, ale zájdem aj na iné akcie. Teším sa, keď môžem ísť do Prahy ku
svojim dvom synom a štyrom vnúčatám, ktoré mi robia radosť. Je šťastím,
že nablízku mám svojich súrodencov,
s ktorými tvoríme veľkú súdržnú rodinu, pomáhame si a každoročne sa zídeme na veľkej „stretávke“ Rusnákovcov. Tohto roku mala úlohu hlavnej organizátorky, teda „šéfky“ naša najmladšia a jediná sestra Gitka.
 A váš, zatiaľ nesplnený sen?
Nemám špeciálne túžby, snáď to
zdravie a aby som sa dožil ešte aj životných úspechov mojich vnúčat.
Poďakovala
V. Žoldáková

Púť farnosti sv. Jozefa robotníka:
Svit – Rím – Vatikán - Asissi 2011
V dňoch 11. 9. – 17. 9. 2011 sa pri príležitosti 20.
výročia konsekrácie Kostola sv. Jozefa rob. vo Sviteonala farská púť do Večného mesta - Vatikánu. Pod
duchovným vedením kaplána Mgr. Vincenta Polláka
sa púte zúčastnili veriaci zo Svitu a okolia. Účastníci
zájazdu navštívili najznámejšie miesta starovekého
Ríma, štyri hlavné baziliky, v ktorých na svätých
omšiach účinkoval spevácky zbor Laudamus pod vedením Mgr. Petra Čapó.

ta Asissi, kde je v bazilike pochovaný jeden z najznámejších
svätcov, sv. František. Na tomto posvätnom mieste sa konala
sv. omša za účasti Slovákov
z Východu krajiny, ktorých sme
„náhodou“ stretli. Po nej nasledovali spoločné rozhovory, fotografie a prehliadka baziliky.

Hlboký duchovný zážitok sme si odniesli zo
sv. omše z baziliky Santa Maria Maggiore, kde
sme hlavnému celebrantovi J. E. Jozefovi kardinálovi Tomkovi tlmočili pozdravy veriacich
a správcu farnosti sv. Jozefa, odovzdali farský
časopis Svitanie a knihu „História jednej myšlienky“, ktorú pánovi kardinálovi venoval primátor mesta Svit. Pán kardinál sa živo zaujímal
o dianie v našej farnosti a s úctou si spomínal
na nášho farára Mons. Petra Fidermáka. Nám,
zúčastneným na sv. omši, ale aj všetkým doma
vo Svite udelil svoje požehnanie.
Najväčší duchovný zážitok sme si odniesli
z Generálnej audiencie pápeža Benedikta
XVI., ktorá sa uskutočnila v Aule Pavla VI. vo
Vatikáne. Pred 8.500 ľuďmi pozvanými z celého sveta sa Slovákom, prítomným na audiencii,
prihovoril sv. otec v slovenčine a v rámci príhovoru nechal priestor pre zbor Laudamus. Podotýkame, že takáto pocta sa nedostáva hocikomu a hoci vybavenie takejto požiadavky bolo namáhavé, za pomoci veľvyslanca SR vo Vatikáne Jozefa Draveckého s manželkou a prvej
štátnej tajomníčky Dany Coleovej sme získali
súhlas na spievanie počas príhovoru pápeža.
Srdečne ďakujeme!
Priamy prenos z audiencie je možné pozrieť
na internete na:

J.E. Jozef kardinál Tomko pri preberaní
knihy o Svite.

http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?lan
guage=it& tic=VA_ 3G7DM5QM
Účastníci púte využili príjemné horúce počasie a osviežili sa nielen vynikajúcou talianskou
zmrzlinou, chutnou pastou či pizzou, ale najmä
kúpaním v Tyrrhenskom mori.
Záver púte tvorila návšteva pútnického mies-

V Asissi sme tiež obdivovali starobylé uličky
s vysokými domami a obchodíkmi, ktoré lemovali cesty po celom mestečku.
Atmosféra počas cesty a pobytu bola priateľská a uvoľnená, za čo patrí vďaka všetkým,
ktorí tento zájazd pripravili a uskutočnili!
Ci vediamio in Italia! Arrivederci a Roma!
PhDr. František Drozd, PhD.

Noc výskumníkov
Koncom septembra sa v Bratislave, Košiciach, B. Bystrici a Tatranskej Lomnici konal FESTIVAL
VEDY s podtitulom Noc výskumníkov. Vedci pripravili pre žiakov ZŠ, študentov stredných škôl
a verejnosť rad podujatí. Jeho súčasťou bolo i vyhodnotenie celoslovenských súťaží, ktoré prebiehali počas letných prázdnin - vedomostnej súťaže o osobnostiach slovenskej vedy
a multimediálnej súťaže, v ktorej mali žiaci vyjadriť rôznou formou svoje
predstavy o výskumníkoch a ich práci. Do aktivít sa zapojili i žiaci našej
školy. V multimediálnej súťaži získala
Nelka Gloríková (na foto druhá zľava), v súčasnosti žiačka 7. A pekné
3. miesto v rámci Slovenska. Ocenenie - diplom a vecné ceny jej boli
odovzdané v B. Bystrici, kde sa aktívne zapojila i do celého radu aktivít,
ktoré pre účastníkov ponúkli organizátori.
RNDr. Danica Božová,
ZŠ Mierová ul.
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Pre čistejšie mesto - čas sa naplnil
Po vyše dvojročnom úsilí, keď mesto zareagovalo na
vyhlásenú výzvu operačného programu Životného prostredia dotovaného z fondov Európskej únie, čas sa naplnil. 6. 9. 2011 prevzali sme tri vozidlá určené na
údržbu mestských komunikácií a verejných priestranstiev.
Po veľmi náročných prípravných prácach, čo do obsahu a
rozsahu, sme v termíne predložili kvalitný projekt. Tento bez ďalších doplňovacích aktivít bol
hodnotiteľskou komisiou Ministerstva Životného prostredia SR
vybratý a 25. 2. 2010 sme obdržali oznámenie o jeho schválení.
Projekt je evidovaný pod
názvom „Riešenie kvality
ovzdušia v Meste Svit prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií.“ Bol schválený vo výške
celkových oprávnených výdavkov 953 410 eur pri fondovom
nenávratnom finančnom príspevku 905 739 eur financovanom Európskym fondom regionálneho rozvoja a Kohéznym
fondom. Účasť mesta vo výške 5

nosti zníženie prašnosti prevádzkového procesu.
Po takto vyšpecifikovaných
parametroch predmetom dodávky je:

vame v najbližších dňoch. Je na
podvozku IVECO Eurocargo.
Aký je prínos tejto investície
pre obyvateľov mesta?
V každom prípade je to zefektívnenie a operatívnosť údržbárskych činností ulíc a chodníkov.
Aktívne čistiace elementy umožňujú odstraňovanie trávnych porastov z okolia obrubníkov. Prídavné nasávacie zariadenia
umožňujú zber lístia a drobných
odpadov akéhokoľvek druhu.

Jedným z ďalších veľkých prínosov je v horúcich letných dňoch
vodný postrek komunikácií, pro-

stredníctvom ktorého sa odparovaním vytvára príjemná klíma v
dychovej zóne obyvateľov a návštevníkov mesta. Navrhnutý univerzálny systém nadstavieb nosičov vozidla bol projektovaný pre
možnosť variability. Okrem základných prevedení máme k dispozícii valníkovú korbu s trojstranným sklápaním. Ďalej je
možnosť dodávky sypacích zariadení pre zimnú údržbu, aplikácia chemických postrekových
prvkov, ako aj nadstavby na rozvoz pitnej vody.
V najbližších dňoch sa budete stretávať s oranžovými vozidlami s označením znaku Európskej únie a príslušným logom. Verím, že naši odborne vyškolení vodiči budú pre Vás vykonávať služby, ktoré sú v meste
potrebné.
Vzhľadom na celé uskutočnené úsilie primátora mesta, pracovníkov Mestského úradu, poslaneckého zboru a Technických služieb spoločne privítajme
novú techniku a poprajme si
bezporuchový a beznehodový
výkon ich činnosti.
Ing. Július Žiak
riaditeľ TS Mesta Svit

Technické služby Mesta
Svit oznamujú
obyvateľom mesta, že v rámci jesenného upratovania pristavia veľkoobjemové kontajnery do jednotlivých lokalít
nasledovne:
− od 03. 10. 2011 do 08. 10. 2011 vo východnej časti mesta t. j. od Ulice záhradnej po Ulicu Komenského.
% predstavuje hodnotu 47 671
eur.
Po schválení projektu a stanovení výšky pridelených finančných prostriedkov nastal proces
náročného výberu dodávateľa. V
rámci hodnotenia ponúk podľa
zásad verejného obstarávania víťazom podľa všetkých splnených kritérií sa stala firma:
KURTA s. r. o., Banská
Bystrica.
Čo je predmetom dodávky?
Stanovili sme veľmi prísne podmienky na technické parametre.
Všetky vozidlá spĺňajú medzinárodnú normu Euro 5 a jedno vozidlo až Euro 6. Tieto normy
spĺňajú náročné kritéria na samotnú prevádzku motorov v znížení percenta exhalátov výfukových plynov a pri pracovnej čin-

 Malé zametacie vozidlo Boschung S3 s hydrostatickým pohonom náprav 4x2, s objemom
zásobníka na odpad 2,5 m3, vybavené teleskopickou sacou hadicou dĺžky 4 m so zásobou čistiacej vody 500 l.,
 Malé polievacie vozidlo
Bremach T-REX 60 s pohonom
náprav 4x4, s tlakovou nadstavbou o objeme 2 000 l.
 Veľké polievacie vozidlo
IVECO Trakker s pohonom nápravy 4x4, s objemom 6 000 l
tlakovej vody.
Polievacie vozidlá sú konštruované na výmenné nadstavby a so zariadením na montáž
snehových radlíc, ktoré neboli
predmetom súťaže. Štvrté veľké
zametacie vozidlo je na montážnej linke a jeho dodanie očaká-

− od 10. 10. 2011 do 15. 10. 2011 v západnej časti
od Ulice Komenského po Ulicu SNP.
− Od 17. 10. 2011 do 22. 10. 2011 v časti Pod Skalkou.
Žiadame obyvateľov mesta, aby neumiestňovali odpad mimo
kontajnerov a do nich nevkladali konáre a biologický rozložiteľný
odpad, ako aj zložky separovaného zberu. Kontajner bude pravidelne vyprázdňovaný. Ich rozmiestnenie bude na obvyklých
miestach.
Ďalej oznamujú, že stredisko Verejnej zelene k blížiacemu sa
sviatku Všetkých svätých a Pamiatke zosnulých ponúkajú
k odpredaju vence v rôznych cenových reláciách. Zabezpečenie týchto pietnych predmetov je možné uskutočniť aj formou objednávky. Predaj sa bude uskutočňovať od 17. 10. 2011, pondelok – piatok v čase od 7:00 do 15:00 v priestoroch Záhradníctva za Hlavnou cestou I/18.
Verím, že využijete našu bohatú ponuku za konkurenčné ceny.
Ing. Július Žiak,
riaditeľ TS Mesta Svit
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Jesenná návšteva
Od 19. do 23. septembra pokračovala družobná výmena žiakov a pedagógov medzi ZŠ na Komenského ulici
vo Svite a ZŠ na Habrmanovej ulici v Českej Třebovej.
Dvadsať žiakov z Českej Třebovej a traja pedagógovia boli hosťami u nás-v meste Svit. Deti, ako doteraz, boli ubytované v rodinách
a počas pobytu sme pre nich pripravili program s turisticko-historickým zameraním.
V utorok sme sa zo Starého
Smokovca pozemnou lanovou dráhou vyviezli na Hrebienok a odtiaľ
sme pokračovali na Sliezsky dom.
V stredu sme navštívili región
Liptova, kde nám v Skanzene
v Pribyline okrem zaujímavej prehliadky pripravili aj tvorivé dielne
k téme ovčiarstvo. Deti si mohli vyskúšať, ako sa ručne spracovávala
ovčia vlna a vyrobili si aj malý výrobok s použitím ovčej vlny. Potom
nasledoval obed a po obede sme
pokračovali v putovaní po Liptove,
navštívili
sme
Múzeum
v Liptovskom Hrádku a putovanie
sme zavŕšili návštevou Liptovského
Mikuláša.
Vo štvrtok sme opäť boli
v Tatrách. Zdatnejší turisti vyšli na

Solisko a menej zdatní sa prešli
okolo Štrbského plesa, obzreli si
Areál snov, nakúpili množstvo suvenírov. Večer sa deti vyšantili

v AquaCity v Poprade, kúpanie
bolo zakončené
laserovou
show.
Prišiel piatok a s ním lúčenie.
Deti odchádzali domov s novými
dojmami a poznatkami, ktoré boli umocnené krásnym slnečným
počasím počas celého pobytu.
Teší nás, že nadobudnuté pria-

teľstvá sa rozvíjajú i po návrate
domov.
Žiaci, ich rodičia i pedagógovia vítajú túto príťažlivú formu vzájomných kontaktov a zvlášť oceňujú, že sa uskutočňuje i s podporou nášho mesta i rodičovskej
rady. Ďakujeme.
Žiaci a pedagógovia
ZŠ Komenského ul. Svit

Beseda so spisovateľkou
V Mestskej knižnici vo Svite sa konala beseda so spisovateľkou pre deti
a mládež Toňou Revajovou. Pracovala ako učiteľka i ako redaktorka vo viacerých periodikách. Od roku 2004 je na dôchodku, v súčasnosti rediguje
detské knihy a beletriu pre vydavateľstvo Slovart Bratislava.
Autorka napísala niekoľko kníh pre mladšie i staršie deti, ktoré nám i sama predstavila. Debutovala v roku 1983 vtipne ladenou knihou Vraveli proroci, že bude tma
v noci. O tom, čo všetko sa môže stať, keď
sa rozhodnete posadiť v záhrade malú
brezu a nájdete pritom starú fľašu hovorí rozprávková knižka O kráľovi
a malej breze. V knihe Pol prázdnin
s tetou kolieskovou opísala naozajstné
priateľstvo, ktoré sa počas jedných
prázdnin zrodilo medzi malým chlap-

Žiakom štvrtých a piatych ročníkov z
oboch základných škôl prečítala i úryvok
zo svojej tvorby. Deti sa zaujímali aj o ďalšie
spisovateľkine plány a tak im prezradila, že
práve teraz na tvorivom pobyte vo Vyso-

Výstava v knižnici
com Brankom a ženou na vozíčku. Ďalej napísala veselé rozprávky O štyroch
sestrách a Denník Majky z majáka,
v ktorom odhalila tajomstvá dievčenského denníka. Zatiaľ v poslednej knihe Denis a jeho sestry opísala ako sa
z Denisa a jeho nevlastnej sestry Mirky stanú ozajstní súrodenci.
Všetky knihy charakterizuje spontánnosť, empatia voči detským hrdinom
a zmysel pre humor, ktorý autorka prejavila i počas besedy.

kých Tatrách dopísala svoju ďalšiu knihu.
Na záver besedy sa konala i autogramiáda. Stretnutie s Toňou Revajovou bolo veľmi zaujímavé a príjemné. Veríme, že beseda oslovila aj tých žiakov, ktorí čítajú málo
a inšpirovala ich, aby siahli aj po niektorej
knihe od tejto spisovateľky.
-iš-

„Máme talent, ukážme ho!“ povedali si žiačky
SOŠ, študujúce odbor Styling a marketing, keď
dokončili svoje práce. Kedže dobré nápady sú v
našej škole vítané, svojimi výtvormi okrášlili priestory Mestskej knižnice vo Svite. Máte chuť na
príjemný estetický zážitok? Chcete prísť na iné
myšlienky? Neváhajte a príďte potešiť svoj zrak
najneskôr do 20. októbra. Určite Vás zaujmú ušité country modely, ktoré môžete vidieť na stojanoch alebo na fotkách. Výtvarné umenie prezentujú „Jesenné variácie“ vytvorené dvomi zaujímavými technikami. Prvý panel je zaplnený
umeleckými dielami z prírodného materiálu, druhý panel tvoria obrazy zdobené textíliou. Tešíme
sa na Vás a želáme príjemný zážitok.
A. Skokanová
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Spolocenská
rubrika
 NARODILI SA

Samuel Kysacký, Rastislav Kroščen,
Štefan Štubder, Marek Pecha

 MANŽELSTVO UZAVRELI
Peter Cvičela a Eva Levická, Jozef Čižmár a Katarína Vanyová, Jozef Diabelko
a Viera Vasiľová, Roman Karabáš a Erika Gorelová, Vladimír Kozubík a Alena
Majerová, Michal Machala a Violeta
Dolghi, Jozef Mlynský a Paulína Gašparová, Radomír Novák a Eva Tóthová, Miroslav Oprendek a Zuzana Jakubcová,
Václav Petráček a Anna Zaťurová

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
september
Jesenné prijatie jubilantov na MsÚ vo Svite.

Foto: Anna Pálešová

70 ROKOV
Mária Rekeneiová, Pavla Zbellová, Veronika Dzurňáková, Valter Diczházi, Martin
Benko, Ervín Zastko
75 ROKOV
Ján Gaj, Ing. Vladimír Rusnák, Anton
Vojtko, František Kurňava
80 ROKOV
Štefan Varga, Ján Gradzilla, Vilma Neuvirthová, Helena Bajtošová, Ján Bulla
85 ROKOV
Ján Hubáček, Jozef Padyšák, Anna Čolláková, Anna Talpašová, Anna Ivanová,
Helena Trajtelová.
91 ROKOV
Margita Gontková

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Anton Moravčík, Mgr. Dušan Tupý,
Jaroslava Kočíková, Zuzana Scholtzová, Ján Liška, Ján Bičár, Jolana
Štefková, Terézia Tešlová, Milan Mezovský, Oľga Glevaňáková.

Inzeráty
 Prenajmem dvojizbový byt vo
Svite, Kpt.Nálepku č. 33 na prízemí. Ihneď! č.tel. 0905 759 199.

 Predám 3-izbový tehlový byt s garážou, vlastným plynovým kúrením a s
vysporiadaným pozemkom vo Svite.
Cena dohodou. Kontakt: 0949 672
679, 0903 949 726.

Od 4. októbra 2011 je otvorená
STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Miroslava KATIALA
na Mierovej ulici č. 1
(Tatrasvit, a.s., Svit)
Kontakt: 0901 700 878
Tešíme sa na Vašu návštevu!

 Predám nepoužívané biele lyžiarky
Nordica, č. 7,5, cena 39 eur. Tel.:
0905 905 384.
Geometrické plány, vytyčovanie
stavieb, pozemkov.
Geodetická kancelária Svit,
Štefánikova 7
052/7757167, 0903/376 570.

Stolárske práce ponúka
STOLÁRSTVO
Jaroslav Erdziak, Štrba
Tel.: 0949 331 803

Predám tatranský profil
- perodrážka, brúsený
I. trieda 4,00 eurá II. trieda 3 eurá
v ponuke aj dlážkovica a dokončovacie lišty. Doveziem.

Tel: 0915 863 227, 0911 168 982.

Jesenná burza
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ÚNIE ŽIEN
SLOVENSKA č.4 VO SVITE ORGANIZUJE

DETSKÚ BURZU
JESENNÉHO DETSKÉHO OŠATENIA,
ŠPORTOVÝCH POTRIEB A HRAČIEK

PRÍĎTE DOBRE NAKÚPIŤ
A VÝHODNE PREDAŤ!
KDE: v budove POŠTY – (bývalá sporiteľňa)
KEDY: vo štvrtok 20. 10. 2011 od 8:00 - 17:00
v piatok 21. 10. 2011 od 8:00 - 17:00
PRÍJEM ČISTÝCH A NEPOŠKODENÝCH VECÍ:
18. a 19. 10. 2011 od 15:00 - 18:00
VÝDAJ NEPREDANÝCH VECÍ:
24. 10. 2011 od 12:00 – 16:00
Prosíme záujemcov, ktorí chcú svoje veci predať, aby nenosili veci pre dospelých (sukne,
šaty, obleky)
VSTUPNÉ – 0,10 eur
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Výlet pre utuženie zdravia a spoznávanie
ZO SZZP vo Svite usporiadala v septembri zájazd.
Prvou zastávkou bol Kaštieľ v Markušovciach. Kaštieľ, ktorý mal
pôvodne obrannú funkciu bol prestavaný na reprezentatívne rokokové sídlo umiestnené vo francúzskom parku s troma stupňami . Je
tu expozícia historického nábytku a zbierok z východného Slovenska. Na najvyššom stupni parku je umiestnený Letohrádok Dardanely , kde je expozícia klávesových hudobných nástrojov.
Druhou zastávkou bola ZOO v Spišskej N. Vsi. Je to oproti Bojniciam malá ZOO, ale môžeme byť hrdí , že aj v našom kraji ZOO máme. Poslednou zastávkou boli Kúpele Vyšné Ružbachy, kde sme sa
mohli okúpať v termálnej vode a načerpať nové sily.
Všade nás už čakali, mali sme program dopredu dohodnutý a boli
sme milo prekvapení prístupom vo všetkých navštívených zariadeniach, kde nám umožnili lacnejšie vstupy.. Počasie nám prialo. Autobus bol využitý, zájazdu sa zúčastnili aj členovia so ZO SZZP Tatranská Štrba, ktorí sa každoročne zúčastňujú nášho výletu. Spokojní a oddýchnutí sme sa vrátili.
Ing. Ľ. Kuzmíková

Posedenie pri guláši
Tak ako každoročne na jeseň, aj teraz sa členovia ZO SZZP stretli pri dobrom guláši. Túto akciu nám každoročne sponzorsky zabezpečuje JUDr. Bezák, za čo sa mu chceme pekne poďakovať.
Výbor ZO pripravil pre členov vedomostný kvíz zo všeobecnej oblasti a o meste Svit. Súťažiaci aj ostatní zúčastnení sa pobavili. Všetci, ktorí súťažili, si odniesli odmeny. Vo svojich radoch máme aj jubilantov, ktorých sme si uctili karafiátom. Po chutnom guláši boli členovia oboznámení s ďalšou akciou v septembri. Program vyvrcholil
losovaním darčekov, ktoré priniesli a zabalili sami členovia. Každý s
napätím hneď balíček rozbalil, aby zistil čo v ňom je. Počasie nám
prialo, všetci boli spokojní a tak sa nám ani nechcelo ísť domov, aj
keď sa akcia už skončila.
Ing. Ľ. Kuzmíková

Svetový deň školského mlieka
Svetový deň školského mlieka sa traduje už od roku
2000. Určite nie je žiadnou novinkou, že si celý svet pripomína dôležitosť mlieka v jedálničku detí.
Aj my sme chceli deti motivovať k pitiu mlieka. Veď práve
mlieko a z neho vyrobené výrob-

ky patria k správnej výžive detí,
pretože obsahujú množstvo výživných zložiek.

Čisté hory
sa nezaobišli bez nás
Dňa 24. septembra 2011 sa žiaci zo
Základnej školy na Komenského ulici
zúčastnili už 33. ročníka dobrovoľnej
akcie Čisté hory.

Na Štrbskom Plese si vyzdvihli igelitové
vrecká a pomohli odbremeniť Tatry od odpadkov, ktoré po sebe zanechali turisti.
Trasa smerovala zo Štrbského Plesa na
Popradské pleso. Okrem výchovného momentu mali žiaci zážitok z príjemnej túry, ktorý umocnilo pekné jesenné počasie.
S. Karabínová

Jedzte syry, dodajú vám sily.
Alebo - pite mlieko pre zdravie.
V tomto duchu sa niesla akcia,
ktorú sme pripravili v našej školskej jedálni.
Vedúca a zamestnankyne
školskej jedálne vytvorili školský
bar, kde žiaci mohli ochutnať jogurty ochutené medom, džemom, ovocím...
Ako nápoj bolo podávané čisté, ale aj ochutené mlieko.
No nezaháľali ani naši druháci. S radosťou sa vrhli do práce
a pripravovali mliečne menu, tiež

chutné nátierky z dostupných
surovín, ktoré sa dali nájsť na kuchynskom stole.
So svojimi kulinárskymi výrobkami sa podelili aj s ostatnými
spolužiakmi.Ochutnávkami sme
ukončili našu „mliečnu akciu“
v školskej jedálni.
Druhá časť bola vlastivednou
vychádzkou do mesta. Konkrétne k mliekomatu, kde si každý
má možnosť kúpiť čerstvé mlieko.
Mgr. Bibiána Javoreková
ZŠ Komenského Svit
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Naši seniori rozhodne doma za pecou nesedia...
Za krásneho slnečného počasia zorganizovala pani Alžbeta Majkutová z Klubu seniorov Bôrik Pod Skalkou skupinku 8-ich
seniorov, z ktorých najmladšia mala 70
a najstarší takmer 84 rokov a vybrali sa
na turistický pochod hrebeňom Baby.

Spolu na hrebeni Baby
Pani Majkutová bola pri otvorení
náučného chodníka, ktorý vedie
týmto hrebeňom, poznala náročnosť trasy a urobila dobre,
že ju neprezradila
ostatným, lebo pri
strmom stúpaní na
triangulačný
bod
nám veru bolo všelijako. Úspešne sme
absolvovali všetkých
5 zastavení.
Pri druhom sme sa
stretli s mladým párom, ktorý sa nám
milo prihovoril. Vysvitlo, že pani je cudzinka, pochádza z

Moldavska, volá sa Violeta Dolghi a je spoluautorkou všetkých 5 zastavení. Samozrejme, potešilo nás to a spoločne sme sa vyfotili. Mladý muž nám povedal, že ešte len teraz nás čaká náročná túra, nakoľko sme už
seniori. Pri každom druhom zastavení nám
V. Michalík prečítal úryvok P. O. Hviezdoslava „Pozdravujem vás, lesy, hory“ a v cieli
Detvana od A.Sládkoviča.
Celý pochod nám trval 4 hodiny aj s oddychom pri každom zastavení. Domov sme
prišli unavení, „svalovica“ na druhý deň však
neprišla...
Neskôr sme na posedení v našom klube
tento výlet zhodnotili ako vydarený a odporúčali sme ho aj ostatným členom.
A.Tokár
predseda Klubu seniorov Bôrik

Na výlete na hrade
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) vo Svite pripravila pre seniorov tematický autobusový zájazd do okolia Starej Ľubovne. Za pekného, ešte letného počasia sa
ho 7. septembra zúčastnili seniori organizovaní v JDS,
Kluboch seniorov a Slovenského zväzu invalidov autobusom, ktorý poskytla spoločnosť Chedos, a.s. vo Svite.
Cieľom bolo prezrieť si hrad v Starej Ľubovni, kde sa účastníci zájazdu oboznámili s jeho
históriou a prezreli si aj skanzen miestneho kraja v jeho blízkosti. Okrem odborného výkladu
priamo na hrade od spievodkyne Maji sa účastníci zájazdu dozvedeli o okolí Starej Ľubovne aj
od tajomníčky ZO JDS Anny Gejdošovej, ktorá
si pre účastníkov zájazdu pripravila tematický
prierez cesty zo Svitu až do Starej Ľubovne.
Krátkou zastávkou bola aj Nová Ľubovňa, kde

je rekreačná a liečebná oblasť pre
celé okolie.
Ďalšou zastávkou seniorov bola obec Litmanová a vrch Zvir, kde seniori načerpali duševnú a duchovnú silu na ďalšie roky života.
Vďaka dobrej organizácii zájazdu výborom
ZO JDS a Alexandrom Tokárom, vedúcim zájazdu povereným výborom JDS, splnil zájazd
seniorov zo Svitu svoje poslanie a účastníkom

ostanú nezabudnuteľné zážitky. Poďakovanie
výboru JDS preto patrí nielen spoločnosti Chedos za poskytnutie autobusu a jeho vodičovi
Petrovi Rennerovi za bezpečnú jazdu, ale aj
samotným účastníkom zájazdu, ktorí prispeli k
dobrej nálade počas jeho priebehu.
Mgr. M. Jurčák

CVČ ponúka hodiny nemčiny
Ide o konverzačný kurz pre dospelých so začiatkom
od 2.novembra 2011, konať sa bude každú stredu
v čase 16 ,00 do 17,00 hod. v CVČ na Mierovej ul.
134. Poplatok na mesiac je 3,60 eur, na celý rok – sedem mesiacov 25,20 eur. V prípade záujmu sa prihláste
priamo v CVČ.

Vďaka za nájdené kľúče

Chcete sa stať rybárom?
MO SRZ vo Svite oznamuje všetkým, ktorí by sa chceli stať našimi členmi a dovŕšili vek 6 rokov, že sa môžu prihlásiť dňa
24.10.2011(pondelok) o 15.30 hod. v Rybárskom dome na ul. Jilemnického 948 vo Svite (na sídlisku A, pri nákupnom a pohostinskom centre BABA.) Deti a mládež do 15 rokov musia prísť s rodičom. Bližšie informácie na t.č. 0918 869 261.

Poznáte ten pocit, keď naraz chcete použiť kľúče a zrazu ich
nemáte? Taký pocit som zažil aj ja, keď som išiel zamykať bicykel pri MsÚ v jedno odpoludnie. Obrátil som sa na náčelníka
mestskej polície Ing. Jozefa Dluhého, s otázkou či náhodou
niekto nenáhlásil nález kľúčov. A na moje prekvapenie, odpoveď znela, že áno. A tak stačila chvíľa a zväzok kľúčov som mal
v ruke.
Poviete si, šťastná náhoda. U mňa to je hlavne radosť a poďakovanie Jánovi Hudáčovi, ktorý ich našiel a ihneď to nahlásil
mestskej polícii, a zároveň presvedčenie, že v meste máme občanov, ktorí chcú a vedia veľmi rýchle pomôcť druhým.
-ju-
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Program podujatí
 18. októbra 2011 – 16,00 hod. - Dom kultúry Svit
„Z vďaky a úcty k Vám” - Slávnostný program
k Mesiacu úcty k starším – pre Kluby dôchodcov
a spoločenské organizácie v meste – vystúpi Maroš Bango a Umelecký klub Fantázia Svit
 27. októbra 2011 o 15,30 hod.- miestnosť
nad poštou
„Dentálna hygiena seniorov“ - beseda s
MUDr.M.Černákovou – vstup voľný
 27. októbra 2011 o 15,30 – zasadačka
Maroš Bango
MsÚ
Zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva
 7. novembra 2011 o 18,00 hod. - od KD Pod Skalkou
Lampiónový sprievod, organizuje Ing.Vanda Matušeková v spolupráci s
Úniou žien Pod Skalkou
 8. novembra 2011
o 18,00 hod. - sála
Domu kultúry Svit
FANTASY OF DANCE
– írske tance v podaní
skupiny MERLIN
Vstupné: 6,- €, predaj
vstupeniek MsÚ Svit,
Dom kultúry Svit
 12. novembra
o 15.00 hod.
KD Pod Skalkou
Stolnotenisový turnaj, štartovné 1 euro, víťazi dostanú ceny, tombola
 19. novembra
o 17.00 hod.
Slávnostný výročný program k 55. výročiu
založenia FS Jánošík

Pripravujeme:
 26. novembra 2011 o 17.00 - Dom kultúry
"Prípad čiernej vdovy" - úspešná divadelná komédia Divadla West z Bratislavy s Jožom Pročkom, Oľgou Belešovou a Romanom Pomajbom v hlavných úlohách
 1. - 3. 12.2011 (štvrtok - sobota) nad poštou vo Svite
Vianočná výstava ručných prác, vianočných ozdôb, perníčkov a pod.
spojená s predajom.Organizuje Únia žien Pod Skalkou
 10.12.2011 o 19,00 hodine, Rímskokatolícky kostol Svit
BIELE VIANOCE LUCIE BÍLEJ s orchestrom pod vedením Petra Maláska. Vstupné - voľné sedenie: v predpredaji: 30,- eur, priamo pred koncertom 35,- eur

 13. 12. 2011 od 10.00 do 14.00 v Spolcentre Svit
Darovanie krvi s Národnou transfúznou stanicou Poprad.

Z denníka polície
 28. augusta v dome na Ulici 9. mája sa obyvatelia sťažovali na dlhodobý brechot psa, ktorý vychádzal z bytu tohto bytového domu. Majiteľ bytu byt prenajal, samozrejme, že so starostlivosťou o psíka. Nájomník bol upozornený hliadkou mestskej polície na to, že ak odíde z bytu, psa si buď zoberie so
sebou alebo zabezpečí, aby nebol sám a aby svojím neustálym štekaním nerušil denný, či nočný pokoj spoluobyvateľov.
 31. augusta dochádzalo ku fyzickým útokom medzi Jánom
Š. a jeho aktuálnou družkou rómskeho pôvodu Ivetou B.
z Batizoviec. Obaja boli pod značným vplyvom alkoholu, komunikácia s nimi nebola možná. Iveta B. opustila byt a Ján Š.
po upokojení zaspal.
 31. augusta v zariadení Trafo sa odohrávala bitka štyroch
mladých Rómov. Iniciátorom bitky bol Patrik Č. zo Svitu, ktorý
zaútočil aj na personál zariadenia. Na miesto sa dostavila hliadka OO PZ, ktorá pokračovala v spacifikovaní bitkárov.
 1. septembra v nočných hodinách na Ulici SNP utrpel pri
páde poranenie hlavy Miroslav V. z Hencoviec. Poranenie bolo závažné. Privolaná RZP ho previezla na centrálny príjem do
NsP Poprad.
 1. septembra dvaja opití občania rómskeho pôvodu zo Svitu nasadli do vozidla a rozhodli sa pokračovať v jazde. Polícia
im v tom zabránila a vodičovi Martinovi P., ktorý bol zjavne silne pod vplyvom alkoholu, previedla dychovú skúšku na alkohol a prevzala ho do svojej kompetencie.
 11. septembra v hoteli Mladosť malo dôjsť k údajnému znásilneniu mladej ženy. Hliadka pri kontrole objavila opitú ženu
v spodnej bielizni v izbe, kde sa nik okrem nej nenachádzal.
Žena vo veci údajného znásilnenia nechcela nič uviesť
a nechcela to ani riešiť.
 12. septembra v ranných hodinách sa hliadka MsP presunula na Ulicu Štúrovu, kde sa mala v pivničných priestoroch
nachádzať výbušnina. V pivnici jedného z obyvateľov sa nachádzali dva predmety ukončené voskovým uzáverom. Hliadka mestskej polície spoločne s hliadkou OO PZ a hasičmi zabezpečovali prístup do domu až do príchodu pyrotechnika.
Ten našťastie skonštatoval, že ide o dymovnice, ktoré obsahujú nepatrné množstvo pyrotechnickej látky.
 14. septembra nahlásila Jana P. zo Svitu, že jej mamu cudzí pán násilím vtiahol do vozidla. Po kontrole ulíc hliadka zastavila motorové vozidlo, kde pri menovanom Jozefovi T.
z Nedece sedela mama maloletej Jany. Uviedla, že do auta
vstúpila dobrovoľne.
 14. septembra sa v predajni potravín dopustila krádeže Anna Š. z mestskej časti Pod Skalkou. Pre opakovanú krádež
bola predvedená na útvar OO PZ Svit, kde bol predvedený aj
Vendelín B., ktorý v ten istý deň si v supermarkete Billa prisvojil ponožky.
 15. septembra na Ulici Kpt. Nálepku bol Jánovi
K. ukradnutý bicykel z bytového domu, kde býva. Bicykel mal
zavesený na háku upevnenom na stene. Po páchateľovi krádeže bicykla polícia pátra.
 19. septembra bol nahlásený voľne pohybujúci sa pes po
uliciach mesta. Išlo o bojové plemeno. Majiteľke psa pre porušenie VZN bola udelená bloková pokuta.
 26. septembra na základe telefonickej informácie sa hliadka MsP dostavila na Ulicu Jilemnického pred nájomnú bytovku, kde ležala Daniela F. zo Svitu. Hliadke sa ju podarilo postaviť na nohy. Nedokázala chodiť, vplyv alkoholu bol tak silný,
že nedokázala urobiť krok, preto bol privolaný jej druh. Daniela odmietla lekársku pomoc.
 28. septembra nahlásila občianka mesta, že na Ulici Jilemnického sa pohybujú dve podozrivé osoby, muž a žena. Podozriví sa vydávali za pracovníkov Európskej poisťovne. Po
kontrole danej ulice a tiež celého mesta, nebolo po nich ani
stopy.
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Futbalisti na čele tabuľky
Futbalisti FK Svit v prvú okóbrovú nedeľu cestovali na zápas 11. kola do Michaloviec,
kde sa v dopoludňajších hodinách stretli s „B“ družstvom a po polčase 0 : 0 vyhrali gólom
Jambora v 68. minúte. Týmto sa dostali do čela tabuľky so ziskom 23 bodov.
V nedeľu 9. 10. hostili v 12. kole futbalistov Barce a vyhrali 2:1, čím si upevnili postavenie v tabuľke zo ziskom 26 bodov pred 2. Humenným s 25 bodmi.
Futbalisti FK Svit odohrajú v jesennej časti regionálnych majstrovstiev na domácej pôde zápas 14. kola a to o 14.00 h s V. Šarišom.

Vonku zatiaľ víťazne, doma s prehrou
Basketbalová extraliga mužov v ktorej je 9 družstiev a medzi nimi aj Basketbalový klub
Iskra Svit sa uplynulý týždeň začala prvými zápasmi základnej časti.
BK Iskra Svit v sobotu 1. 10. odohral prvý zápas v Leviciach u úradujúceho majstra Slovenska a vyhral 68:75 (29:33), body za Svit: Čosič 20, Berkis 16, Míčka 13, Polakovič
7, Cvitanovič 3 (Roberson 14, Findura 2, Znanec 0, Repaský 0).
5. 10. hostili v Iskre Aréne v spišskom derby Sp. Novú Ves, ktorej podľahli 74:84
(39:45), keď za Svit o body sa podelili: Berkis 23, Robertson 17,Čosič 8, Polakovič 5,
Míčka 2 (Cvitanovič 13, Findura 3, Madzin 3). Vypredané hľadisko videlo atraktívny basketbal, v ktorom viac športového umenia a šťastia ukázali hráči Sp. N. Vsi. 8. 10. BK Iskra Svit vyhral v Komárne 75:83.
-ák-

Program BK Iskra Svit v sezóne 2011/2012
- základná časť. Zápasy v Iskra Aréne vo Svite sú
od 18:00 h.
7. kolo
sobota 22. 10. Svit - Prievidza
9. kolo
sobota 29. 10. Svit - Handlová
10. kolo sobota 5. 11. Svit - Levice
12. kolo sobota 12. 11. Svit - Komárno
14. kolo sobota 19. 11. Svit - B. Bystrica
15. kolo streda 23. 11. Svit - Žilina
17. kolo
streda 30. 11. Svit - Nitra
20. kolo sobota 10. 12. Svit - Sp. N. Ves
25. kolo sobota 14. 1. 2012 Svit - Prievidza
27. kolo
sobota 21. 1.
Svit - Handlová
28. kolo streda 25. 1.
Svit - Levice
30. kolo sobota 11. 2.
Svit - Komárno
32. kolo sobota 18. 2.
Svit - B. Bystrica
33. kolo streda 22. 2.
Svit - Žilina
35. kolo streda 29. 2.
Svit - Nitra
Po odohratí zápasov extraligy mužov v basketbale
súťaž bude pokračovať zápasmi play - off.

Lucia Tomašeková: šport i vzdelanie
Ako sa dá skĺbiť vrcholový šport s vysokoškolským štúdiom dokázali viacerí mladí športovci zo Svitu v minulosti. V poslednom období aj PaedDr. Lucia Ficová PhD.
rod. Tomašeková (29-ročná). Roky patrila k atletickej špičke na Slovensku vo všetkých mládežníckych vekových kategóriách a v súčasnosti už pôsobí ako vysokoškolský pedagóg v Bratislave.
Mnohí z nás ju poznajú z čias, kedy sa od
9-tich rokov svojho života pod vedením nestora svitskej atletiky, dnes už 80-ročného
Ing. Júliusa Frkáňa, ale i vďaka veľkej podpore rodičov, najmä otca Karola, vypracovala na veľmi úspešnú slovenskú atlétku. Lucia
Tomašeková postupne prechádzala všetkými vekovými kategóriami až po kategóriu
žien, keď začala študovať na vysokej škole v
Bratislave.
Pod vedením Ing. Júliusa Frkáňa na atletickej dráhe vo Svite (ktorá je teraz, žiaľ, už vo
veľmi zlom stave) a v telocvični ZŠ Komenského sa pripravovala na súťaže. Za tie
úspešné roky bola 15-krát majsterkou Slovenska, vytvorila 13 slovenských rekordov,
reprezentovala Slovensko na majstrovstvách
sveta stredných škôl v Číne, na majstrovstvách sveta juniorov v Chile v sedemboji

Futbal, to nie je iba hra...
Tí, ktorí chodia na futbalové zápasy vo Svite si určite ani neuvedomujú, že príprava na futbalový zápas je nielen zo strany samotných aktérov - futbalistov, ale
začína sa oveľa skôr, a to zo strany správcu štadióna.
A tak sme sa opýtali Ladislava Soročinu,
povereného správcom štadióna Bytovým
podnikom Svit s. r. o., čo všetko je potrebné urobiť pre to, aby futbalisti mohli vybehnúť na trávnik a odohrať futbalový zápas.
„O futbalový trávnik na štadióne je potrebná celoročná a v sezóne každodenná
starostlivosť. Po odohratí zápasu (FK Svit
má v súťaži 4 družstvá) je potrebné trávnik
vyvalcovať, prevzdušniť a podľa potreby
polievať. Pred zápasom je treba pokosiť
trávu, vylajnovať čiary, natiahnuť siete na
bránky a po zápase ich dať dolu. K tomu
nám slúži aj príslušná technika, ktorá by
však už potrebovala modernizáciu, najmä
multikára. V starostlivosti správcu štadióna

(L. Soročina zastupuje za nemocného
správcu J. Svočáka) je aj kosenie trávy v
okolí diváckych stupienkov, vyčistenie tribúny pre divákov po každom zápase. Je
toho dosť na jedného pracovníka, pokiaľ
chceme, aby trávnik a okolie štadióna vyzeralo k svetu,“ poznamenáva L. Soročina.
A že trávnik na futbalovom štadióne vo
Svite je aj jeho zásluhou v dobrom stave,
svedčia kladné vyjadrenia futbalistov, ktorí
ho pravidelne počas tréningov a futbalových zápasov využívajú. (Len škoda, že
upravený trávnik na futbalovom ihrisku je
protikladom neupravenej a už nefunkčnej
škvárovej atletickej dráhy, čo kazí celkový
dojem zo štadióna).
-ák-

obsadila 7. miesto, vytvorila viacero oddielových rekordov.
Za tieto jej športové, ale i školské výsledky bol Ministerstvom školstva SR Lucii Tomašekovej udelený Pamätný list Sv. Gorazda
v roku 1998.
Popri tejto úspešnej športovej dráhe Lucia
nezabúdala na získavanie vzdelania, ktoré po
ukončení vysokej školy pedagogického smeru zakončila v roku 2010 získaním vedeckého titulu PhD. Tak, ako sme na stránkach novín Mesta Svit informovali o jej športových
úspechoch, radi zverejňujeme informáciu aj
o jej životných úspechoch.
Lucii blahoželáme a do ďalšieho života želáme veľa pracovných a osobných úspechov.
M. Jurčák
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Atletický Most Dubnica 2011- dotyk so svetovou atletikou
V roku 2009 sa Stanka Lajčáková zúčastnila finále behu v rámci súťaže Hľadáme nového Jozefa Plachého v Dubnici n.
Váhom v rámci prestížneho medzinárodného mítingu Atletický most, kde obsadila
pekné 3. miesto. Vo štvrtok 15. 9. 2011,
presne po dvoch rokoch prijala pozvanie
zúčastniť sa, ako 15-ročná tentoraz v kategórii žien v behu na 200 m, zaradeného
do národného programu pred hlavnou súťažou svetoznámych atletických hviezd.
Vo svojom behu dobehla na druhom mieste, keď si vylepšila osobný rekord na tejto
trati časom 26,93s! Po ukončení pretekov sme absolvovali, už ako diváci, hlavný
program, v ktorom sa predstavili na slovenskej pôde aktuálni medailisti z Majstrovstiev sveta v atletike 2011 z juhokórejského Dagu – majstri sveta výškar Jesse
Wiliams (na foto s našimi atlétkami), guliarka Valerie Adamsová, prekážkar Jason

Bežci v septembri

3. 9. 2011 - Červený Kláštor - Malý pieninský maratón (18 km):
Muži do 39 rokov: 2. Peter Gallik
(zároveň druhý i v absolútnom poradí bez rozdielu veku)
Muži od 60 rokov: 1. Fr. Gallik
4. 9. 2011 - Spišské Podhradie Okolo Spišského hradu (23 km):
Ženy od 40 rokov: 1. Danica Božová (bez rozdielu veku 4. )
Muži od 50 rokov: 7. F. Gallik
10. 9. 2011 - Štrbské Pleso - Memoriál Pavla Antala (s medzinárodnou účasťou) - 8 km:
Muži do 39 rokov: 17. Tomáš
Kačmarčík
Ženy do 34 r.: 3: S. Vnenčáková
10. 9. 2011 - Račkova dolina - Vysokohorský beh cez Klin (22 km,
prevýšenie 1300 m):
Muži do 40 rokov: 19. Martin Jaš
Ženy nad 40 r.: 4. D. Božová
17. 9. 2011 - Rožňava - Gemerský

polmaratón - 21,1 km:
Muži do 39 rokov: 4. Peter Gallik,
9. Tomáš Kačmarčík
Muži od 60 rokov: 2. Fr.Gallik
Ženy od 45 rokov: 3. D. Božová
18. 9. 2011 - Poprad - Steeple
kros
Ženy od 35 rokov (8 km): 1. D.
Božová (bez rozdielu veku 2. v
rovnakom čase ako víťazka)
Muži do 39 rokov (12 km) : 5. Tomáš Kačmarčík
24. 9. 2011 - Poprad - Veľká : Popradský kros (14 km) - foto:
Ženy bez rozdielu veku: 2. Soňa
Vnenčáková, 3. D. Božová
Muži do 39 r.: 6. T. Kačmarčík
25. 9. 2011 Závažná Poruba
(okr. Liptovský Mikuláš)_ Memoriál Štefana Kubovčíka v lesnom
behu - 5 km:
Juniorky a ženy do 40 rokov: 2.
Soňa Vnenčáková
Ženy nad 40 rokov: 3. D. Božová.

Richardson, a ďalší šampióni a olympijskí víťazi Le Shawn
Merritt, Kim Kolins, Dwain Chambers, Tatiana Lysenková,
Richard Thompsom, Ivan Uchov, Trevor Berry, Ezekiel
Kemboi, Ivet Lalovová, Sherone Simpsonová Christina
Aronová, nestarnúca 51-ročná šprintérka Marlene Oteyová. /pozri www. aosvit. sk/. Pre nás to bol úžasný zážitokosobne sa stretnúť s takýmito hviezdami – športovými
vzormi, ktorí s nami ochotne komunikovali, rozdávali autogramy a radi a trpezlivo pózovali pri žiadosti o spoločnú fotografiu. Skvelá organizácia mítingu, ideálne počasie, 5
000 divákov, 8 prekonaných rekordov mítingu, fantastická
atmosféra! Bol to skvelý zážitok – dotknúť sa naživo sve-lptovej atletiky!

Stankine zlaté
prekážkové double
Tohtoročné M-SR žiakov sa 3. – 4. 9. 2011 uskutočnili v Košiciach, čo je pre nás, ako keby na domácej pôde.
Našou hlavnou favoritkou na zisk medailí v behu na
100 a 200m prekážok
bola Stanka Lajčáková,
ktorá na minuloročných M-SR v Bratislave
v oboch disciplínach
obsadila druhé miesta
a tento rok do súťaže
nastupovala ako vedúca pretekárka v slovenských tabuľkách na
oboch tratiach.
Mala teda neľahkú
úlohu, potvrdiť pozíciu
aktuálnej slovenskej líderky. Stanka však nenechala nikoho na pochybách, že je v súčasnosti vo výbornej forme
a v behu na 100 aj
200m prekážok zvíťazila a stala sa tak dvojnásobnou
majsterkou
Slovenska!
Dosiahnutými časmi
14,95 s a 29,62 s ešte
vylepšila tohtoročné
najlepšie slovenské výkony a prekonala vlastné oddielové rekordy.
V behu na 1500m sa ešte len po druhý krát v tejto sezóne v drese AOSVIT predstavila Timea Mihoková, ktorá vo finále obsadila
časom 5:32,14 min. celkové 11. miesto.
-lp-

Na Mladej garde s titulom
Už v marci na začiatku tohtoročnej atletickej sezóny došlo
k dohode o hosťovaní našej atlétky Stanky Lajčákovej za
bardejovský atletický klub ŠŠK v kategórii družstiev žiačok.
Systematickým zbieraním bodov na krajských kolách sa
Bardejovčanky dostali 10. 9. 2011 do celoslovenského finále na bratislavskej Mladej garde.
V boji o medaile bola Stanka pre družstvo východniarok veľkou
oporou a získala 33 bodov za tri víťazstvá – v behu na 100m prekážok – 15,28 s, 200 m prekážok – 30,95 s a v skoku do diaľky
– 495cm! Aj preto sa dievčatá z Bardejova stali majsterkami Slovenka v súťaži družstiev a Stanka si tak domov priniesla ďalší cenný titul a zlatú medailu.
L. Potočný
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Svitskí horskí cyklisti bilancovali
Oficiálna sezóna sa skončila 1.10.2011 v Brezne, kde sa konal
posledný maratón v slovenskej cyklo - maratónskej sérii (CMS
2011). Keď klub CK Energia Svit vznikol pred štyrmi rokmi, nikto si nemyslel, že sa tak rýchlo rozrastie. Dnes má 36 členov (a
záujem o vstup z radov miestnych bikerov je čo rok to väčší), z
ktorých sa niektorí aktívnejšie a niektorí menej zúčastňujú rôznych podujatí, či už je to spomenutá CMS-ka, ale aj mnoho iných
akcií. Veď len za posledných 9 mesiacov sme spolu najazdili 70
000 km. Keďže cyklistika je časovo náročný šport, úspech sa
dostaví len hodinami tréningu, kilometrami v nohách a tisíckami
nastúpaných výškových metrov, na amatérov, ktorí musia aj pracovať, študovať a venovať sa rodinám, je to slušné. Vidieť to aj
na úspechoch v tejto sezóne.

Klub, ktorý má v stanovách aj
vedenie mládeže k športu
a výchovu mladých cyklistov sa
teší z ich úspechov. Niektorí
z najmladších členov klubu ako
Meno

Celk. z 2159 št.

Umiest. v kat.

body v CMS

Maratóny

Kategória

Benko Peter

2.m.

1.m./400 št.

15564

13

senior 40-49r.

Soják Ondrej

32.m

1.m./43 št.

9615

13

kadet 15-16r.

Mikuš Timotej

35.m.

17.m./1250 št.

9064

9

muži

Antoni Martin

43.m.

2.m./43 št.

8344

12

kadet 15-16r.

Multáň Peter st.

50.m.

12.m./400 št.

7967

12

senior 40-49r.

Niedoba Ján

53.m.

6.m./167 št.

7805

10

veter. 50-59r.

Martinko Michal

67.m.

30.m./1250 št.

7297

11

muži

19-39r.

Žec Jaroslav

97.m.

45.m./1250 št.

5922

8

muži

19-39r.

Na prvom mieste skončil
P. Benko zo Svitu.
Foto. O. Soják

19-39r.

Kostolník Peter

100.m.

47.m./1250 št.

5672

7

muži

19-39r.

Bučina Ján

142.m.

63.m./1250 št.

4745

6

muži

19-39r.

Pristaš Peter

158.m.

36.m./400 št.

4405

8

senior 40-49r.

Husár Ján

162.m.

74.m./1250 št.

4354

6

muži

Kalakaj Valentín

166.m.

23.m./167 št.

4318

9

veter. 50-59r.

Kazár Pavol

330.m.

36.m/167 št.

2605

4

veter. 50-59r.

Šugarek Jaroslav

421.m.

98.m./400 št.

2111

3

senior 40-49r.

Hruška Ján

591.m.

126.miesto

1554

2

senior 40-49r.

Razga Ľubomír st.

1425.m.

272.m./400 št.

703

1

senior 40-49r.

Kováč Jozef

1787.m.

39.m./400 št.

556

1

senior 40-49r.

19-39r.

napr. Andrej Žec (14) a Matej
Bučina (15) na maratóne
v Slovenskom raji na trati 20 km,
kde kategórie nie sú rozdelené
a súťaží sa bez rozdielu veku,
skončili: Andrej na 15. mieste
a Matej na 21.mieste z 50-ky bikerov rôznych vek. kategórií.
Za zmienku stojí aj účasť na
okresnom kole NÁRODNEJ CYKLISTICKEJ SÚŤAŽE 9. ročník

Na prvom mieste O.Soják
ml. Svit, 2.miesto M. Antoni Svit a tretie miesto J.Somora Kordky.

pohára Antonína Tkáča v Poprade, kde v kategórii st. žiaci skončil Andrej Žec na 1. mieste
a v kategórii staršie žiačky Karolína Kollárová na 2. mieste.
V kategórii dorastenci Martin Antoni na 2. mieste a Ondrej Soják
na 3. mieste. Prví dvaja z každej
kat. postúpili do celoštátneho finále vo Valčianskej doline, kde
v nedeľu, 2. októbra 2011 skončil Andrej Žec na 22. mieste,
Martin Antoni na 13. mieste
a Karolína Kollárová na krásnom
2 mieste. (zdroj www.ncs.sk).
Ani starší členovia klubu neostali v pozadí, keď v kategórii muži, kde je konkurencia obrovská,
sa Timotej Mikuš umiestnil
v CMS na 17. mieste z 1270 registrovaných cyklistov, Peter
Benko v kategórii seniori na 1.
mieste z 400, alebo v kat. veteráni Ján Niedoba na 6. mieste zo
167 cyklomaratóncov.
V tabuľke prinášame výsledky
najaktívnejších účastníkov v
CMS 2011, kde Peter Benko
osadil 5x tretie miesto, 4 x druhé
miesto a 2x prvé miesto, Ondrej
Soják ml. a Martin Antoni, každý
1x tretie miesto, 2x druhé miesto. a 1 x prvé miesto.
J. Bučina
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