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Nájomné v bytových domoch je odsúhlasené

Po 29-ty krát sa zišli poslanci na riadnom augustovom rokovaní a ako vždy, otvorila ho správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách, ktorú vzali na vedomie a následne
schválili plán ďalších kontrol na 2.polrok 2013.
Po žiadostiach poslancov
z minulého zasadnutia o písomné stanoviská k ich interpeláciám im bolo vyhovené priestor bývalej výmenníkovej
stanice na Jilemnického ul. je
využívaný Bytovým podnikom
na skladové účely i garáž. Druhou odpoveďou oznámili odstraňovanie nahlásených závad
v 74 bytovom dome na Jilemnického 839.
Z dôvodu odchodu Mgr.
Jána Ryšu do dôchodku bola za
členku komisie Zboru pre občianske záležitosti odsúhlasená Mgr. Lenka Mačugová,
poverená vedením oddelenia
školstva, kultúry a športu. Žiadosti Paulíny Bujňákovej o prenájom priľahlého pozemku
k rodinnému domu na Štúrovej 276/84 poslanci vyhoveli za
celkovú sumu 40,43 €/rok.
O prenájom nebytového

priestoru MŠ Mierová 141 pre
účely hudobného a výtvarného
odboru detí predškolského
veku požiadala Súkromná ZUŠ
Fantázia. MŠ vo Svite má pre
tento účel priestory, poslanci

ich prenájom schválili. MŠ Pod
Skalkou na túto činnosť priestory nemá. Ďalej bola schválená výpožička telocvične ZŠ
Mierová 134 pre atletický oddiel vo Svite.
Poslanci prijali rozpočtové
opatrenie, ktorým upravili rozpočet Spoločného obecného
úradu o čiastku 9 680,- € - ne-

vyčerpaný zdroj Spoločného
obecného úradu z minulého
roka.
Odsúhlasili zmenu rozpočtového opatrenia č. 1/2013 ako
rozpočtové opatrenie č. 24/
2013 z dôvodu vyčlenenia nenávratného príspevku 7 660,- €
z ŠFRB na 2 byty pre zdra(Pokrač. na 2. strane)

Mimoriadne zasadnutie MsZ

Nový „koberec“ bude
Prvý augustový deň sa zišlo 9 poslancov na mimoriadnom zasadnutí, ktoré riešilo tri závažné body a poslanci k nim prijali
príslušné uznesenia. Prvým z nich je rozpočtové opatrenie na
úpravu rozpočtu vo výške 409 417,- eur na realizáciu rekonštrukcie miestnych komunikácií – Ul. Štúrovu a Jilemnického.
Tento projekt bude realizovať
víťazná firma verejného obstarávania spol. C.M.R. Slovakia,
s. r. o., Ľubotice za uvedenú
sumu, ktorá je nižšia o 69 tisíc

eur oproti pôvodnému projektu. Súčasťou rekonštrukcie
bude aj južný chodník popri
Štúrovej ulici.
Druhé uznesenie hovorí o od-

predaji pozemku o výmere
1989 m² (v lokalite záhradníctva
pri železničnej trati) víťazovi verejnej obchodnej súťaže - firme
Tatranská mliekáreň, a. s., Kežmarok za cenu 460 tisíc eur. Na
záver schválili prenájom nebytového priestoru v interiéri Rehabilitačného strediska za
účelom zriadenia a prevádzkovania posilňovne víťazovi verejnej obchodnej súťaže T. Valášekovi za cenu 21,58 €/m².
(Pokrač. na 2. strane)
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RADY nielen SENIOROM
alebo opatrnosti nikdy nie je dosť!

Chcete predchádzať tomu, aby ste sa stali obeťou
trestného činu? Mestská polícia Vám ponúka niekoľko
rád ako zvýšiť vašu bezpečnosť doma a na ulici.
mohli zničiť stopy, ktoré tu
páchateľ zanechal.
n Kým príde polícia, sústreď te sa a snažte sa spomenúť si, čo zlodeji zobrali
a pokúste sa zapamätať si čo
najviac údajov o páchateľovi
(pohlavie, vek, výška, fyzické
zvláštnosti, oblečenie a pod.)
n pre potreby polície si
6. AK SA NIEČO STANE… pripravte zoznam ukradnun Neodkladne zavolajte tých vecí.
políciu na číslo 158 a snažte
sa prekonať čo najrýchlejšie Dôležité telefónne čísla..
prvý šok.
n Pri kontakte s políciou polícia
158
zachovajte kľud a poskytnite integrovaný záchranný systém
tieto informácie: vaše meno
112
a telefónne číslo, presnú ad- mestská polícia 0905 636 715
resu, popíšte udalosť.
záchranná zdravotná služba
n Až do príchodu policaj155
tov nechajte všetko tak, ako hasičský a záchranný zbor 150
ste našli. V žiadnom prípade blízka osoba
nič neodkladajte, neupratujte moje telefónne číslo
a nechytajte zbytočne do
rúk. Týmito činnosťami by ste
Mestská polícia Svit
1. Ako zabezpečiť majetok
2. Ako sa vyhnúť podvodom
3. Ako sa chrániť pred zlodejmi na ulici
4. Ako predchádzať riziku
prepadnutia
5. Ako sa správať v cestnej
premávke
6. Ak sa niečo stane...........

Nový „koberec“ bude
(Dokonč. z 1. strany)

Interpelácie poslancov otvoril
V. Seman prosbou na oplotenie
športového areálu ZŠ Mierová
ul. vyšším plotom na elimináciu
problémov pri loptových hrách,
pri ktorých lopty končia v záhradách okolobývajúcich. Mesto má
realizáciu týchto prác v pláne. M.
Martočko pokračoval v interpeláciách sťažnosťami obyvateľov
Mierovej ulice na zmenu dopravného značenia, ktoré im neumožňuje parkovať autá. Zmena
značenia je výsledkom mnohých
sťažností vodičov, ktorí nemohli
plynule a bezpečne týmto úsekom prejsť – vysvetlila A.Kromková. Interpelácie pokračovali
upozornením M. Jurčáka na obnovu značenia priechodov pre
chodcov najmä pri školách – J.
Hutník oznámil, že na návrh primátora sa tieto práce budú realizovať externou firmou v požadovanej kvalite. Technické služby
na toto nemajú potrebné prostriedky. M. Berkeš sa opýtal na
využitie bývalej kotolne na Jilemnického ulici – tá je v súčasnosti skladom i garážou pre
Bytový podnik, ďalšie využitie
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predloží riaditeľ ka tejto firmy nabudúce. J. Drobný prezentoval
potrebu osadenia basketbalových košov v areáli ZŠ Mierová aj
počas letných prázdnin (zrealizované okamžite - pozn. red.) J.
Babčáka zaujímalo odstránenie
závad v najnovšej nájomnej 74bytovej jednotke (býv. hotel Mladosť) – D. Meriačová odpovedala, že spol. Unistav Prešov
tieto závady nahlásené správcom
BP Svit, s.r.o., priebežne odstraňuje.
V diskusii zazneli rôzne názory
na realizáciu obnovy priechodov pre chodcov (I. Zima, M.
Jurčák), ktorí si myslia, že Technické služby by mali zabezpečovať i túto oblasť.
Rokovalo sa o plánovanom
projekte rozšírenia spodnej
časti severnej strany športovej
haly Iskra Aréna so zámerom
zvýšenia kapacity haly, vyčistení
okolia pamätníka padlým od vysokej buriny a na koniec zasadnutia hlavný kontrolór mesta
Ľ.Budzák informoval o prebiehajúcich i vykonaných kontrolách
(MsÚ,BP Svit, s. r. o.).
-vž-

Mestské zastupiteľstvo: Nájomné v bytových domoch je odsúhlasené
(Dokonč. z 1. strany)

votne postihnutých v 74-bytovom nájomnom dome. Zaoberali sa aj výškou nájomného
v jednotlivých nájomných bytových domoch a schválili ho
takto:
l 26-bytový nájomný dom na
Záhradnej ul. 890 – 2,060 €/m²,
l 30-bytový nájomný dom na
Ul. Kpt. Nálepku 941 – 2,060
€/m²,
l 36-bytový nájomný dom na
ul. Fraňa Kráľa 271 - 2,060
€/m²,
l 74-bytový nájomný dom na
Jilemnického 839 - 2,300 €/m².
Úprava nájomného je z dôvodu tvorby fondu opráv,
z ktorého mesto ako vlastník
zabezpečuje opravy v bytových
domoch, ako je napr. výmena
okien v bytovom dome na Ul.
záhradnej.
Na výzvu Regionálneho
združenia tatranských a podtatranských obcí poslanci odsúhlasili jednorázový príspevok mesta Svit vo výške 500,€ ako dávku sociálnej pomoci
pre povodňou postihnutú
obec Jezersko.

Vedúca oddelenia ekonomických činností predložila a okomentovala poslancom správu
Hospodárenie mesta a monitorovaciu správu Programového rozpočtu za 1. polrok
2013. Tento rozsiahly materiál
vzali na vedomie. Schválili aj
uzatvorenie Zmluvy o prevádzkovaní majetku získaného
Mestom Svit v rámci projektu
„Regionálne centrum BRO
v meste Svit“ medzi Mestom
Svit a Technickými službami
mesta Svit.
M. Martočko interpeloval
ako prvý – zaujímal sa o situáciu
vo výstavbe kompostárne.
Odpovedal J. Žiak. Stavba má
nového vedúceho, je potrebné
obnoviť naše požiadavky,
hlavný objekt sa musí už len
oplášťovať, v súčasnosti sa
spracováva prevádzkový poriadok v súčinnosti s požiadavkami okolitých obcí.
L. Jašš sa zaujímal, prečo nie
sú zverejňované faktúry Technických služieb na webe. Informatik MsÚ S. Pjaták povedal,
že pokiaľ nemajú svoju webovú
stránku, nemusia tieto zverejňovať. L. Jašš upozornil na opa-

trnosť v tejto záležitosti, po preverení potrebných informácií
mu bude poskytnutá písomná
odpoveď.
J. Lörincz sa zaujímal o rekonštrukciu Štúrovej ulice.
Odpovedala A. Kromková –
dňom 21. 8. 2013 sa ukončili
vytýčené inžinierske siete
a pondelkom 26. 8. 2013 začnú
samotné práce na tomto projekte.
Prijalo a schválilo sa rozpočtové opatrenie súvisiace s výmenou okien v 26-bytovom
dome na Záhradnej ulici vo
výške 25 761,- € - výmena okien
sa uskutoční na všetkých troch
poschodiach do konca roku
2013.
V diskusii pokračoval M. Jurčák, ktorý predostrel pripomienky výboru Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite.
Bolo ich nemálo – týkali sa realizácie prác na bagrovisku, finančnej pomoci dôchodcom
s nízkym príjmom na obed,
úpravy chodníka okolo hlavnej cesty do Pod Skalky, asfaltovania chodníka od železničnej stanice, starostlivosti
o pamätníky a pomníky v mes-

te, využitia Námestia J. A.
Baťu na rôzne podujatia, čistoty a poriadku na cintoríne
a obnovenia priechodov pre
chodcov - značenia na cestách.
Zazneli otázky ohľadom silného zápachu na sídlisku A –
prednosta odpovedal, že Mesto už oslovilo Regionálny úrad
verejného zdravotníctva k prešetreniu tejto nepríjemnej záležitosti.
Občan P. Prokop za zaujímal
o stav žiadosti občanov Ul. Jesenského 201 z júna 2013 o odkúpenie priľahlých pozemkov.
A. Kromková upozornila na skutočnosť, že touto vecou sa
musia zaoberať viaceré komisie
a to trvá i niekoľ ko mesiacov.
Napriek tomu – odpoveď musia
od mesta dostať, podotkol kontrolór.
Rokovanie pokračovalo diskusiou o riešení vykurovania
Domu smútku, dopravnom
značení v meste a realizácii
cesty na sídl. E – z dôvodu
plytko uložených sietí bude musieť byť urobená zmena pôvodného projektu.
-vž-

Mesto Svit

9/2013

Školské zvončeky sa naplno

rozozvučali...
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Druhého septembra 2013 sa po prázdninách do oboch svitských základných škôl vrátili
oddychnutí žiaci – je ich spolu 872 vrátane prváčikov, pre ktorých to bol naozaj deň s veľkým „D“. Naše zábery sú zo ZŠ Mierová 134,
kde sa po prvý krát vo funkcii riaditeľ ky prítomným prihovorila riaditeľ ka Ing. Elena Berezovskijová (pri mikrofóne), Mgr. Lenka Mačugová, poverená vedením oddelenia školstva, kultúry a športu MsÚ (druhá zľava)a nová
zástupkyňa riaditeľ ky Mgr. Miroslava Dlugošová (tretia zľava).
Osobný uvítací list dostali aj maličkí škôlkari,
ktorí prišli taktiež po prvý krát do MŠ Mierová
ul.vo Svite (foto vľavo).
Foto: S. Pjaták

Zmeny vo svitskom školstve

n Od 1. augusta 2013 bola poverená vedením oddelenia školstva, kultúry a športu
MsÚ vo Svite Mgr. Lenka Mačugová, nakoľ ko doterajší vedúci Mgr. Ján Ryša odišel
do dôchodku.
n Od 1. júla 2013 je vo funkcii riaditeľ ky
ZŠ Mierová 134 vo Svite Ing. Elena Berezovskijová. Nahradila Mgr. Luďu Szabovú, ktorá
odišla do dôchodku.

Comenius spája Európu
Partnerstvá medzi školami z rôznych krajín Európy
úspešne fungujú už niekoľko rokov. Aj naša ZŠ Mierová
Svit v rámci programu Comenius – školské partnerstvá
získala grant a zapojila sa do dvojročného medzinárodného projektu s názvom „Plus pre život mínus pre obezitu.“
Projekt je zameraný na kové schopnosti v anglickom
uvedomenie si dôležitosti jazyku. Súčasťou projektu
zdravého životného štýlu, na budú aj vzájomné mobility –
možné problémy spôsobené exkurzie žiakov a učiteľov
obezitou, na podporu pohy- medzi jednotlivými školami
bových aktivít a zdravej vý- z Turecka, Talianska, Franživy. V priebehu nasledujú- cúzska, Španielska, Bulharska
cich dvoch rokov sa budeme a samozrejme Slovenska. Už
snažiť rozvíjať školské part- teraz sa tešíme na naše prvé
nerstvá a priateľstvá, pre- spoločné stretnutie, ktoré sa
hlbovať znalosti v oblasti IT, uskutoční v októbri 2013
spoznávať iné európske kul- v Bulharsku.
Mgr. Beáta Ondrušková
túry a v neposlednom rade
ZŠ Mierová ul.
precvičovať a zlepšovať jazy-

Súkromná základná umelecká škola Fantázia

ponúka štúdium v týchto odboroch:
v Hudobný:
klavír, organ, husle, gitara, zobcová flauta, spev, zborový spev
v Tanečný:
klasický tanec, moderný tanec,
www.skolafantazia.eu,
scénický tanec, jazzový tanec
info@skolafantazia.eu ý
v Výtvarný:
avn
kresba, maľ ba, grafika, keramika
rípr
p
re MA
v Literárno dramatický:
kp
R
olro ZDA
malé javiskové formy, divadelné hry
p
k
ý
Prv roční
v NOVINKA- Audiovizuálny:
práca s fotografiou, videom a grafikou - od 10 rokov
Zápis od 2.do 13. septembra 2013

Prihlášky prijímame aj prostredníctvom internetu.
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KLADENIE VENCOV K SNP
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Už 69 rokov uplynulo od Slovenského národného povstania, významnej udalosti v našich dejinách. Položením kytíc si padlých hrdinov uctili delegácie Mesta, Chemosvitu,a.s., Tatrasvitu Svit-Socks, a.s. a ZO SZBP vo Svite. Konkrétny priebeh
bojov prítomným pripomenul primátor mesta PaedDr. R.Abrahám, nechýbali verše v podaní E.Nedzelovej a čestné výstrely
členov Vojensko-historického klubu Tiger.
Foto: Stanislav Pjaták

Vydarený športový deň
Na pozvanie pani Černohorskej, predsedníčky ZO SZZP
z Liptovskej Tepličky sa v závere júla zúčastnili naše členky
„Športového dňa zdravotne postihnutých“ v priestoroch amfiteátra v Liptovskej Tepličke.
Pretekalo sa v disciplínach
beh- rýchla chôdza, hod polyetylénovej šrúbky do košov,
hod loptičky na terč, skok cez
prekážky a preteky s prepeli-

čím vajíčkom.
Súťažilo sa v troch kategóriách a to členovia chodiaci
s palicami, bez palíc a kategória postihnutých detí.

Najvtipnejšou disciplínou
bol beh – rýchla chôdza s lyžičkou v ruke na ktorej bolo prepeličie vajce. Všetci sa dobre
pobavili pri každej disciplíne.
Prijali nás veľmi srdečne, dokonca sme aj súťažili a odniesli
sme si aj pekné ceny. Po dobrom guláši sa ozýval spev.
Dobrú náladu podporilo aj počasie pod mrakom, dookola
bolo vidieť búrku,nebolo veľmi
horúco a hlavne sme nezmokli.
Spolu s výletom mimo Svitu

sme si odniesli poznatky, ako
sa dá zmysluplne prežiť odpoludnie. Bol to mimoriadny pohľad, ako všetci zúčastnení
súťažia bez rozdielu veku a postihnutia. Ďakujeme pani Černohorskej a jej výboru za milé
pozvanie a budeme sa snažiť
pozvať členov zo ZO SZZP Liptovská Teplička na našu akciu,
kde im ukážeme, ako sa aj my
vieme zabávať.
Za výbor ZO SZZP
Ing. Kuzmíková

Ľudia na stanici sa zastavovali a fotografovali električku .
V Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici si záujemcovia
u sprievodcov mohli zakúpiť
suveníry, kde bola zobrazená
Kométa. To však nebolo
všetko. Ďalší člen Veterán
klubu spríjemňoval cestu hrou
na harmonike a spevom. Nadchol aj nás a spievali sme celou
cestou. Zažili sme aj kontrolu
revízora a rýchlo sme si pripravovali lístky na kontrolu.
Prestávku v Starom Smo-

kovci sme využili nákupom suvenírov o historickom vlaku.
V Tatranskej Lomnici sme po
spoločnom obede navštívili Arborétum, ale iba zbežne, lebo
začalo pršať.Presunuli sme sa
do Múzea, kde sme si oprášili
vedomosti o našej flóre
a faune.
Spiatočnú cestu nám spríjemňoval harmonikár. Bol to
naozaj nezabudnuteľný zážitok,
na ktorý si budú naši členovia
dlho spomínať.
-lkFoto: M. Jurčák

V historickej „Kométe“

Previesť sa v historickej električke „Kométa“, to sa nepodarí
každému. Bola by už iba spomienkou, nebyť Veterán klubu
železníc Poprad, ktorý sa zaslúžil o jej spojazdnenie na trase
Poprad - Starý Smokovec – Tatranská Lomnica.
Členom tohto klubu je i člen
výboru ZO JDS Ján Štefko,
ktorý nám umožnil previesť sa
na Kométe. Bolo úžasné, ako
nám všetci kývali a zdravili
sprievodcov, vlakvedúceho a revízora v dobovom oblečení. To
ako by sme sa vrátili do minu-

lého storočia, do našich detských, možno študentských čias,
keď táto električka jazdila po
Tatranskej železnici. Pred odchodom z Popradskej stanice
nás J. Štefko oboznámil s históriou Kométy a prácami, ktoré
boli vykonané pri jej oprave.
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Po 30-tich rokoch Tatranský veterán opäť vo Svite
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Tatranský veterán car club Poprad organizuje každoročne stretnutie milovníkov historických vozidiel. Presne
pred 30-timi rokmi sa po prvýkrát takýto zraz konal vo
Svite za veľ kolepej účasti vyše 50-tich áut . V sobotu
27.júla sa na námestí J.A.Baťu zišlo 25 nádherných zberateľských „kúskov“, vyrobených od roku 1905 až do
roku 1982. Za zvukov dnes už historickej hudby videli
sme tu značky ako Talbot z roku 1912, Laurint a Kle-

ment z roku 1921,Tatra 30 taxi z roku 1928, Praga Alfa z roku 1928, Fiat
1500 cabrio z roku 1936, Bentley z roku 1961, legendárne Ferrari z roku
1972 a iné. Jednotlivé exponáty odborne predstavil Ing. E.Môcik - viceprezident klubu. Sobotné popoludnie sa tak stalo pre návštevníkov tejto
vzácnej výstavy nezvyčajným, milým zážitkom.
vž, foto: M. Jurčák

Foto: S. Pjaták

Dreviny museli ustúpiť

V závere augusta 2013 sa začal realizovať
výrub drevín na Ul. Štúrovej vo Svite. Išlo
o dreviny lipy malolistej, lipy veľ kolistej,
jarabiny vtáčej a jaseňa.

Výrub týchto drevín bol nevyhnutný v súvislosti s rozšírením a úpravou chodníka
v rámci investičnej akcie: "Rekonštrukcia
miestnych komunikácií vo Svite". Každá drevina bola individuálne posudzovaná, pričom
bola braná do úvahy najmä poloha dreviny.
Vyrúbané boli len tie, ktoré bezprostredne
zasahovali do profilu novovybudovaného
chodníka kmeňom a koreňovou sústavou.
Z celkového navrhovaného počtu 20 ks bolo
povolených k výrubu 17 ks.
Na Ulici Jilemnického došlo k výrubu 4 ks
drevín z dôvodu vybudovania parkoviska,
ktoré bude slúžiť občanom okolitých bytoviek.
Martina Rybárová
odd. tech.činností
a životného prostredia MsÚ
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Odjakživa ma

Deti v záhrade

Okresný výbor SZZ v Poprade pod vedením predsedu Jozefa Kalakaja uskutočnil v materských a základných školách koncom školského roku výtvarnú súťaž
DETI V ZÁHRADE a vedomostnú MLADÝ ZÁHRADKÁR s prekvapivou účasťou,
ale i umiestnením až na celoštátnej úrovni.
Vo výtvarnej súťaži sme zaznamenali
účasť 127 výtvarných prác zo 16 škôl
okresu. V kategórií MŠ sa na celoslovenskej úrovni z 2100 prác vynikajúco
umiestnili aj deti z našich MŠ vo Svite Timotej Dikant a Tamara Balogová a Alica
Pavlíková z MŠ Pod Skalkou, ako aj Rebeka Bielená z CVČ. Všetky práce sú
v Bratislave, kolujú po výstavách v Trenčíne, Nitre, Piešťanoch a dúfame, že
nám ich zapožičajú aj na výstavu ovocia
a zeleniny v septembri v Klube dôchodcov a na zemiakárskom jarmoku v Spišskej Belej.
S najväčšou hrdosťou oznamujeme, že
vo vedomostnej súťaží Mladý záhradkár
naše žiačky Sára Pavlovičová a Barbora
Demeterová zo ZŠ Mierová, ako aj Alex
Adamkovič a Kristína Karafová zo ZŠ Komenského postúpili na celoslovenskú
súťaž v Piešťanoch. Uskutoční sa
v októbri 2013.
Do takejto súťaže sa po prvýkrát zapojili aj naši žiaci, nakoľ ko informácia prenikla k školám až za pôsobnosti predsedu OV SZZ v Poprade Jozefa Kalakaja
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a predsedu komisie pre mládež pri OV
SZZ v Poprade Karola Bereša.
Práca však nekončí a počas septembra ich chceme dôsledne pripraviť
s pomológmi a funkcionármi, aby dosiahli čo najlepšie umiestnenie. Veď
mesto Svit sa môže hrdiť asi najväčším
počtom registrovaných, ako aj pridomových záhradkárov.

OKIENKO
záhradkára

Všetci obdržia diplom a malú pozornosť od predsedu OV SZZ v Poprade.
Chceme týmto zapojiť svitské deti do
krúžku Mladý záhradkár, ktorý plánujeme v spolupráci s mestom zriadiť pri
MŠ, ZŠ alebo cez CVČ. Veríme v podporu a spoluprácu pre radosť a odbornú
znalosti detí.
J. Kalakaj

Výbor ZO Slovenského zväzu záhradkárov MÁJ
v spolupráci
s mestskými ZO SZZ Breziny, Štokava I, Štokava II
a členmi Klubu dôchodcov vo Svite
Vás pozýva na

MESTSKÚ VÝSTAVU

ovocia a zeleniny
v Klube dôchodcov vo Svite na ulici Štúrovej 48( budova Domu opatrovateľskej služby)
17.september 2013 / utorok /od 10.00 hod. do 17.00 hod.
18.september 2013 / streda / od 08.00 hod. do 17.00 hod
19.september 2013 / štvrtok /od 08.00 hod. do 16.00 hod.
PRÍJEM EXPONÁTOV:
16.09.2013 do 12,oo hodiny v priestoroch výstavy
každá ZO, prídomový pestovateľ si zabezpečí zvoz na zberné miesto
OVOCIE - MINIMÁLNE TRI EXPONÁTY/ neleštené, zachované stonky, kalich /
NADMERNÁ ZELENINA - jeden kus / kapusta, tekvica a pod. /
exponáty označte : názov ovocia-zeleniny, meno pestovateľa, ZO SZZ.
PO UKONČENÍ MESTSKEJ VÝSTAVY BUDÚ EXPONÁTY ZASLANÉ
NA OKRESNÚ VÝSTAVU V SPIŠSKEJ BELEJ DŇA 21. SEPTEMBRA 2013
(SOBOTA) PRI PRÍLEŽITOSTI 10. ZEMIAKÁRSKEHO JARMOKU

Sladké prázdniny a čas dovoleniek je pre väčšinu z nás už minulosťou. Načerpali sme síl a zozbierali mnoho zážitkov a dojmov
z ciest a pobytov mimo domova.
Nesmierne sympatická bola pre
mňa ponuka pána Marcela TENCERA, nášho spoluobčana, ktorý
absolvoval dobrodružnú cestu
okolo Čierneho mora – podeliť sa
so svojimi zážitkami aj prostredníctvom stránok našich novín.
Rozsah jeho cesty a dojmov je bohatý, rozprával veľmi zaujímavo
a bola by škoda zhutniť tieto skúsenosti do jedného článku.Tak
sme sa rozhodli priniesť vám ho
na pokračovanie.
t Dá sa povedať, že cestovanie je
vaša celoživotná záľuba?
Dá. Už od detstva som veľa a rád
cestoval. Spočiatku to bola viac západná Európa, po uvoľnení hraníc
ma však začal viac lákať a zaujímať
východ. To komerčno na západe ma
až tak nezaujímalo. Som v princípe
dobrodruh, radšej spím v stane na
lúke, ako v hoteli, východ má pre
tieto moje “chúťky“ ideálne podmienky. Chcem poznať východné
štáty, kde bolo pre nás niekedy komplikované sa dostať.
t Prečo práve krajiny okolo Čierneho mora?
Odjakživa ma lákal Kaukaz. Pominul problém s vízami do tejto oblasti,
po dávnejších problémoch (Rusko,
Gruzínsko)je tam stabilná situácia,
takže aj bezpečie týchto končín hralo
dôležitú úlohu. Jednoducho – dozrel
čas a ja som veľmi chcel zatiaľ nepoznané vidieť na vlastné oči.
t A prečo na motorke?
Auto je obmedzujúce – obzvášť
v kaukazských regiónoch na šotolinových kamenných cestách, alebo
gruntovkách. V týchto krajinách je
motorkár vlastne „exot“– zaujímavý
turista, nie je to tam všedné. Dostal
som „požehnanie“ aj od manželky
a spolu s kamarátom z Partizánskeho
a jeho priateľ kou sme vyštartovali na
28 dňovú a 10 800 kilometrov dlhú
túru za svojim snom.
t Vyžadovalo si to iste i špeciálnu
prípravu...
Kondičku som naberal na 10-dňovej trase po Albánsku a Rumunsku,
kde som bol prednedávnom.
Čítanie cestopisov, mailovanie
s rôznymi úradmi v Rusku a Gruzínsku kvôli povoleniam a potrebným náležitostiam, aby sme sa vyhli
zbytočným problémom. Keďže sa
chcú otvoriť svetu a privítať turistov,
boli voči nám ústretoví.
‘
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lákal Kaukaz, alebo 28 dní v sedle motorky...

‘ t Tak poďme na samotnú
trasu. Nasadnime na Vašu
motorku a spomínajme...
V Prešove nám nainštalovali
monitorovací GPS commander systém, aby server pre
motorkárov, prepojený cez
google, mohol prinášať online
priebeh nášho putovania za
dobrodružstvom,
vrátane
technických údajov o našej
jazde a fotografií krajiny, ktorou sme prechádzali.

nuku prijali a dohodli
sa na, pre nás, naozaj
prijateľnej cene. Ponúkla nám aj večeru
a raňajky – no nedalo
sa odolať a tak sme išli
s ňou. Vynikajúco nás
nakŕmila
morskými
špecialitami, zaujímala
sa o nás, o našu krajinu, v noci nám pred
búrkou
plachtami
ochránila
motorky
a ráno po skvelých ra-

Vyhliadka nad
obcou Omelo.

t Takže ste mohli byť sledovaní na diaľ ku aj z domu?
Iste, manželka tento „luxus“
dosť využívala.
t Z Michaloviec ste pokračovali zrejme cez Ukrajinu...
Áno, tá bola pre nás vlastne
tranzitnou krajinou. Pri obrovskom priemyselnom meste
Krivoj Rog sme odbočili ku
Azovskému moru. Prekvapilo
ma, že toto more nie je skoro
vôbec slané. Domáci nám povedali, že je to silným prítokom Donu, ktorý slanú vodu
vymýva do Čierneho mora.
Čakala nás hranica pri Rostove na Done. Tu sa musím
pozastaviť nad jedným milým
zážitkom. Pri mori k nám prišla
na maličkom skútri taká veľmi
milá ruská pani, pýtala sa odkiaľ a kam ideme a či máme
ubytovanie. No, nemali sme,
už aj kvôli hygiene nám chýbala voda, takže sme jej po-
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ňajkách sme šli vyplatiť dlh.
Šokom bolo, keď odmietla
peniaze s tým, že veď ešte
ideme dlhú trasu a peniaze
budeme potrebovať. A že jej
máme poslať len spoločnú
fotku a magnetku. Nič iné nechce.
t To je ako z rozprávky...
Lenže s takými ľuďmi sme sa
stretávali aj neskôr. Skromnými a nesmierne láskavými.
t A čo policajti? Stretli ste
sa s nimi?
Neraz a to je ďalšie prekvapenie. Nikdy od nás nechceli
žiadne doklady, len sa pýtali
odkiaľ a kam ideme a či sa
nám u nich páči. Boli spontánni a milí.
Po dvoch dňoch sme dorazili na Kaukaz. Bolo to čosi
veľ kolepé!!. Majestátne! Pre
mňa je krásny, obrovský a ne-

skutočne zelený! Nádherná
príroda, trasy sa síce veľmi nezhodujú s mapami, ktoré sme
mali, lebo domáci si vytvorili
vlastné skratky, obchádzky,
takže sme i zablúdili. Ale zas
sme stretli domorodca moslimského vyznania, ktorý bol
pastierom kôz, oviec, kráv
a ten scenár s milou pani sa
opakoval, len s inou stravou.
Je úžasné, ako si navzájom
všetci pomáhajú a sú hrdí na
to, že môžu pomôcť pocestnému. A nechcel zas nič!Dokonca nás pozval na opätovnú
návštevu.
t Kaukaz vás teda očaril
rozlohou a dobrými ľuďmi...
Áno, boli to silné, nečakané
zážitky. Pokračovali sme k najvyššej hore Elbrus (5642m) –
aj to bol úžasný zážitok, našli
sme „sväté pramene“. Stretli
sme tam rôzne vierovyznania,
napriek tomu tam všetci žijú
v harmónii a zhode. Mierili
sme na Vladikaukaz – jediný
oficiálny prechod do Gruzínska. Tam začali perné
chvíle. Pri dedine Omalo sú
nádherné výhľady na okolie
a napriek neskutočne úzkej
ceste je tam dopravný ruch.
Zručnosť tých šoférov je geniálna. Po uzučkých rozbitých
trasách sa prepravovali aj s nákladnými autami.
t Symbolom Gruzínska pre

mňa je víno...
Samozrejme, sú tam rozľahlé
vinohrady, ochutnali sme aj vynikajúci pravý „gruziňák“, na
ktorý sú patrične hrdí. Našli
sme tam množstvo kresťanských kostolov, skromnejších,
ktoré si veľmi vážia. A ešte čosi
– nekradne sa tam! Každý nám
chcel radiť, pristavovali sa pri
nás a mali len tri otázky : Odkliaľ a kam ideme a ako nám
môžu pomôcť. Často sme museli upravovať informáciu, že už
nie sme Československo. Ľudia
tam boli naozaj perfektní,
všetci nám mávali, vrátane policajtov, usmievali sa na nás,
pomáhali okamžite a nezištne.
Chceli sa len rozprávať a aj zato
boli vďační. Z Gruzínska sme
chceli poznať kultúru národa
a prírodu. A to všetko sme objavili - boli sme milo prekvapení, ak nie zaskočení.
A ešte sa nám potvrdilo, že
úsmev robí zázraky, lebo človek s ktorým sa bavíte je
vašim zrkadlom!
To sa nám osvedčovalo
všade, kde sme prišli – úsmev,
podanie ruky, poklona sú základom pre dobrú komunikáciu.
Opúšťame teda Gruzínsko
a do ďalších zaujímavých
krajín okolo Čierneho mora
sa vrátime v budúcom čísle.
Poďakovala: V. Žoldáková
(Pokračovanie)

Výzva darcom krvi

V súvislosti so zaznamenaným poklesom
zásob krvi vyzýva Slovenský Červený kríž všetkých darcov, aby prišli darovať krv. Potrebné
sú všetky krvné skupiny, najmä však krvná
skupina A Rh pozitív a všetky krvné skupiny s
negatívnym faktorom. Darcovia krvi môžu prísť na všetky pracoviská Národnej transfúznej služby SR počas pracovných dní
od 7:00 do 14:00 h.
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= Poďakovania
Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí prišli
odprevadiť 13.augusta 2013 na poslednú cestu našu
drahú mamku, svokru, babku a prababku
Magdalénu KLEINOVÚ.
Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
= = =
Dovoľujem si aj touto cestou úprimne poďakovať rím.katolíckemu kaplánovi Vladimírovi Malecovi a jeho asistencii, Veronike Žoldákovej z MsÚ
a speváckemu zboru Laudamus za vykonanie dôstojnej rozlúčky s mojou
manželkou
Alžbetou PITOŇÁKOVOU,
ktorá nás navždy opustila vo veku 90 rokov. Ďakujem aj všetkým rodinám,
priateľom a občanom Svitu, ktorí sa svojou účasťou na poslednej rozlúčke
s ňou, prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi snažili zmierniť náš žiaľ.
Manžel a smútiaca rodina
= = =
Z úprimného srdca ďakujeme pracovníkom Pohrebných služieb pod vedením Petra Sadloňa, Veronike
Žoldákovej z MsÚ za mimoriadne ľudskú a dôstojnú
rozlúčku, vysoko profesionálnym hudobníkom Petrovi Čapoovi a Marte Ištvánikovej, Dychovej hudbe
pod vedením Ing. Milana Gondu, ako aj všetkým
priateľom, známym,susedom a bývalým spolupracovníkom, členom Klubu ABŠ a jeho predsedovi Vladimírovi Vlhovi, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým
Augustínom HRAŠKOM.
Ten nás opustil 6. júla 2013 vo veku 87 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť
náš žiaľ.
Smútiaca rodina

Spomienka

27. júla 2013 uplynuli už dva roky, kedy nás vo veku
89 rokov navždy opustila naša mamka, stará a prastará mamka
Blanka Jurčáková.
Čas postupne všetky rany zahojí, no spomienka na
našu „starkú“ ostáva trvalá.
Prosíme, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme.
Syn Miroslav a dcéra Milena s rodinami.

Ste v bankovom registri?

Pôžička pre zamestnaných, dôchodcov aj SZČO
aj bez príjmu až do 150 000€. Pozor AKCIA –
TERAZ BEZ POTVRDENIA O PRÍJME!
Volajte 0917/668 003
(stačí len prezvoniť)
Predám tatranský profil
- perodrážka, brúsený
I. trieda 3,80 eur, II. trieda 3,10 eur
v ponuke aj dlážkovica a dokončovacie lišty.
Doveziem.
Tel: 0915 863 227, 0911 168 982.

Franková PROFICREDIT

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

Spoločenská kronika
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Júl, august

Z NARODILI SA

Jakub Papcún, Mário Jakubčiak, Sebastián
Medzihradský, Dávid Ninu, Kristián Polhoš, Róbert Kroščen, Eliška Lesná, Daniel Venglár,
Nina Legutková, Júlia Valčáková, Olivia Michelle Davis,

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Peter Lorenčík a Ingrid Kulíková, Igor Šulík
a Tatiana Lopušniaková, Ing. Milan Maličký
a Mgr. Martina Šutáková, Peter Kyčin a Adriana Kruppová, Lukáš Hozza a Dominika Hlinková, Tomáš Bodnár a Denisa Joppová,
Dominik Drábek a Elena Trcková, Lukáš Hoza
a Dominika Hlinková, Marek Koumal a Monika
Burčíková, Martin Nebus a Lucia Klačková,
Jozef Pisarčík a Lenka Javorová, Dušan Pišta
a Milada Pompová, František Podolský a Eva
Szinaliková, Marek Polhoš a Nikola Bačová,
Oto Sládeček a Ivana Krišťáková

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

70 ROKOV
Marta Ferencová, Milan Gally, Viktor Gontkovič, Viera Juhászová, Viera Polorecká, Ing. Július Zatroch
75 ROKOV
Anna Červená, Jozef Červený, Miroslav Číž,
Hedviga Cholvádová, Helena Kozáková, Anna
Kubuláková, Emília Nedzelová, Peter Obrcian
80 ROKOV
Emil Bednarčík, Mária Čajková, Vincent Genčúr, Kornélia Gloriková, Elena Hanová, Margita
Jánošová, Anna Kočišová, Štefan Malina, Anna
Pálešová, Zuzana Pekárová, Helena Šajnová
85 ROKOV
Ing. Štefan Barna, Helena Boržecká, Viera Cehulová, Ing. Kamil Finka, Pavol Kollár, František
Mičuta, Anna Špirková
90 ROKOV
Ema Ďurková, Mária Rožárová, Rozália Škyrtová,
93 ROKOV
Ladislav Sieber

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Margita Zacharová (90), Mária Šalkovská (82),
Štefan Kaprál (72), Alžbeta Pitoňáková (90),
Ján Jurásek (89), Magdaléna Kleinová( 81), Ján
Hricov(79), Ján Tomáš (89), Eva Markovičová
(82), Imrich Valášek (85), Júlia Koláriková (80),
Michal Ferjančík (77) a Andrej Kocúr (71).

Inzeráty

Prenajmem alebo predám byt vo Svite. Č.t.
0905 759 199.
Vezmem do prenájmu garáž v západnej lokalite Svitu. Č.t.0908 327 088.

Predám murovanú garáž s odkúpeným pozemkom o výmere 19 m2 vo východnej časti
Svitu (za čínskym múrom) s možnosťou zavedenia elektriny a vlastným zabezpečovacím
zariadením. Cena dohodou. Tel kontakt: 0948
255330.
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Mestská knižnica Svit
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KRÚŽKY v šk. roku 2013/2014

w PLASTIKOVOMODELÁRSKY od 3.r. ZŠ, SŠ
w PC netradične od 5.r. ZŠ, dospelí
w BASKETBAL dievčatá - prípravka 1.-4.r. ZŠ

chlapci - prípravka 1.-2. r., žiaci od 3.r. ZŠ

w FUTBAL chlapci - prípravka 1.-3.r. ZŠ, ml. žiaci 4.-6.r. ZŠ

Jozef Banáš

srdečne vás pozývame na besedu
s obľúbeným prozaikom o jeho najnovšej
knihe

7. októbra 2013 o 16,00 hod.

(v miestnosti nad poštou)

ZÁPIS

DO KRÚŽKOV
CENTRA VOĽNÉHO ČASU

bude prebiehať
od 28. augusta do 13. septembra 2013
v Centre voľného času, Mierová 134, Svit
v čase od 7.30 do 16.00 h.

$

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

st.žiaci 7.-9.r. ZŠ, dorastenci SŠ
POHYBOVÉ HRY dievčatá a chlapci 1.-2.r. ZŠ
BOARD od 5.r. ZŠ
HASIČSKÝ 3.-4.r. ZŠ
PLAVECKÝ od 2.r. ZŠ, SŠ
ŠACHOVÝ od 1.r. ZŠ, SŠ
STOLNÝ TENIS od 2.r. ZŠ, SŠ
KICKBOX od 4.r. ZŠ, SŠ
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE 1.-5.r. ZŠ
TENIS 4.-8.r. ZŠ
GYMNASTIKA 5 a 6 roční
LUKOSTREĽBA od 2.r. ZŠ, SŠ
RYBÁRSKY od. 2.r. ZŠ, SŠ
TURISTICKÝ ZŠ
ANGLICKÝ JAZYK MŠ 5 a 6-roční, 1.-4.r. ZŠ, 5.-9.r. ZŠ, dospelí
NEMECKÝ JAZYK 5.-9.r. ZŠ, dospelí
VÝTVARNÝ MŠ 5 a 6-roční
TANEČNÝ MŠ 5 a 6-roční
ŠUMIENKY a MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT ZŠ, SŠ
BABY CENTRUM mamičky s deťmi na materskej dovolenke

Obdobie činnosti: 1. október 2013 - 31. máj 2014
Prihlásiť sa môžete v CVČ vo Svite, Mierová 134 od 28. 8. do 13. 9. 2013,
t. č. 7756164
CVČ je prijímateľom vzdelávacích poukazov - do 23. 9. 2013

VIP poukážka AXA

- náš korektný prístup/Vaše správne rozhodnutia
Preukázaním sa touto poukážkou získavate možnosť komplexného servisu vrátane bezplatného profesionálneho auditu
Vašich existujúcich zmlúv s cieľom preveriť ich kvalitu a zistiť, či sú v súlade s Vašimi aktuálnymi potrebami. Po telefonickom
dohovore Vás osobne navštívime!
Ďalej získavate možnosť zliav na nasledujúce služby:
Rizikové poistenie (úrazy, choroby)
Povinné zmluvné poistenie auta (PZP)
Havarijné poistenie vozidla
Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti
Cestovné poistenie

- 10 %
- až 60 %
- až 70 %
- 15 %
- 50 %

Zároveň Vám v spolupráci s renomovanými partnermi ponúkame komplexné riešenia v oblasti hypotekárneho
financovania v týchto bankách:

Ak chcete Vy alebo Vaši známi využiť túto poukážku, kontaktujte nás :
Eduard Bobrík
tel. 0908 714363
e-mail : edo@bystrianka.sk

Jaroslav Mlynár
tel. 0948 255330
e-mail : jaro.mlynar@gmail.com

Mesto Svit
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Planétu nám nedarovali otcovia, ale požičali naše deti

Toto zaujímavé motto žiari v závere písomnej podoby projektu zaoberajúceho sa navonok obyčajným vtáčikom - vodnárom potočným. Jeho autorkou je len 14 ročná sympatická
Nelka Gloriková (ďalej N.G.), ktorú som si aj s jej mamkou
Zuzanou (Z.G) pozvala na rozhovor. Nelka mi po príchode
darovala nezvyčajnú kyticu. Bola nádherná! A vzápätí mi
jednotlivé jej stonky predstavila - samé úžasné a zdravé bylinky. Dnes sa ešte kochám jej krásou a potom si z nich uvarím chutné čajíky.
Už táto pozornosť mladej
slečny predpovedala, že príroda je jej veľ ká priateľ ka –
vyzná sa vo flóre, ale jej doménou sú momentálne vtáky.
Ornitológia ju „chytila“ za
srdiečko a s nadšením sa vrhá
do samoštúdia nielen teórie,
ale najmä prakticky - ako

a k tomu i Cenu dekana PrF
UK v Bratislave.
Tak som si povedala, že táto
všestranne nadaná dievčina si
zaslúži, aby ju trošku spoznali
Sviťania - naši čitatelia.
l Otázka pre mamku: aká
bola Nelka odmalička, vynikala niečim výnimočným?

mladá výskumníčka vstupuje
s pomôckami do rôznych lokalít a trpezlivo skúma výskyt
a správanie okrídlených spevavcov. Táto záľuba priniesla
Nelke ovocie v podobe mnohých víťazstiev na súťažiach –
to najcennejšie-1. miesto získala v celoštátnej biologickej
olympiáde vo svojej kategórii

Z. G. Nemyslím, mala naozaj
pestrú škálu záujmov, ako iné
deti. Bavilo ju kreslenie, neskôr
pribudol plastikovo-modelársky krúžok, ktorý ju „držal“ od
3. do 8. ročníka! Dievčatá - modelárky sú naozaj vzácnosťou.
Nuž a popritom chodila do
ZUŠ na výtvarnú aj na flautu.
l Nelka, čo ťa na takejto vý-

sostne mužskej záľube bavilo?
N. G. Fajn som sa pri brúsení, lepení, tmelení, jednoducho ozaj „piplavej“ práci
odreagovala. Je to relax. Robila som len lietadlá, podarili sa
i medailové umiestnenia na súťažiach a dodnes sa teším
z nich i mojich „výtvorov“,
ktoré mám v zbierke.
l Nemôžem sa ubrániť spojitosti s tvojím terajším „koňom“ - vtákmi. Krídla, let,
trpezlivosť – to všetko je až
príliš podobné, že? Takže po
modelárstve prišla biológia?
Z. G. Ešte nie, chytila ju filatelia a aj tam prišli úspechy. 2.
miesto na medzinárodnej súťaži Popradfila s exponátom
Tatry a 1. miesto na celoslovenskej olympiáde v Nitre.
N. G. Potom som ešte chodila v ZUŠ na flautu, chvíľu som
hrala v detskom folklórnom súbore a následne prišiel 2. stu-

Novinky v Mestskej knižnici
Mestská knižnica vo Svite sa snaží neustále zlepšovať
svoju činnosť a poskytovať čitateľom moderné knihovnícke služby.
Okrem sprístupnenia katalógu kníh na svojej webovej stránke, môžu čitatelia
vstúpiť i do svojho konta a
predlžovať alebo rezervovať si knihy.
V knižnici taktiež poskytujeme službu vypracovania
rešerše (súpisu kníh na určitú tému) a náučné knihy,
ktoré sa nenachádzajú v
našom fonde objednávame
záujemcom z iných knižníc.
Tieto služby využívajú pre-

dovšetkým študenti.
K posledným novinkám
patrí tzv. predupomienka –
upozornenie, v ktorom čitateľom pripomenieme, že sa
končí výpožičná doba kníh,
ktoré majú doma. Toto
upozornenie sa zasiela čitateľom e-mailom. Keďže nemajú všetci používatelia
e-mailovú adresu, od augusta sme túto službu ešte
vylepšili. Upozornenie teraz
zasielame vo forme sms

správy i čitateľom na mobilné telefóny. Používatelia
tak môžu knihy vrátiť včas a
vyhnúť sa plateniu sankčného poplatku za prekročenie výpožičnej doby. V
prípade, že sa nemôžu dostaviť do knižnice, je možné
požiadať o predĺženie kníh
aj telefonicky a e-mailom.
Chceme touto cestou
poprosiť všetkých návštevníkov, ktorí majú záujem využívať tieto nové služby,
aby nahlásili svoje mobilné
čísla pracovníčkam knižnice.
-dš-

peň ZŠ a s ním spomínaná biológia. Vždy som mala rada prírodu, zvieratká. Keďže tento
predmet som skutočne obľubovala, chcela som robiť niečo
navyše a pustila som sa do bio
olympiád. V tej prvej som sa
venovala mačke, zvíťazila na
okresnom kole a to ma povzbudilo. Veľ kou oporou mi
bola a stále je p. učiteľ ka Božová. Časom sa môj záujem
zúžil na ornitológiu, začala som
spolupracovať s profesionálnymi odborníkmi, najmä p. Repelom a p. Flajsom, vstúpila do
Slovenskej ornitologickej spoločnosti, neskôr i do Slovenskej
zoologickej spoločnosti a už to
išlo...
V 7. ročníku som monitorovala vtákov na rieke Poprad
a v osmičke to bol „bucľatý vtáčik„vodnár potočný.
l Čo zaujímavé by si nám
o ňom povedala?
N. G. Celý je zaujímavý, ale ‘

KNIŽNÝ KRST:
Je síce rodákom zo Sp.Soboty,
kde žije i v súčasnosti, ale detstvo a
mladosť prežil vo Svite a za Sviťana
sa i považuje. Jano Bendík, čerstvý
päťdesiatnik, pri príležitosti životného jubilea vydal svoju prvú básnickú zbierku „Malé kúsky z duše“. V
deň jeho narodenín ju v Sp.Sobote
krstili básnik a spisovateľ Jozef Leikert a populárny spevák Samo Tomeček. Jano Bendík pôsobí ako
úspešný profesionálny kultúrny pracovník a organizátor množstva podujatí v regióne Tatier i pod nimi. Tento
jeho debut je chvály a obdivuhodnou výpoveďou, ktorú venoval zosnulému priateľovi, básnikovi Paľovi
Hudákovi.
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‘ spomeniem aspoň to, že je to jediný
spevavec, ktorý vie plávať aj sa potápať. Vodnár na rozdiel od iných vtákov nemá duté kosti, takže sa dokáže
výborne potápať. Ale zároveň sa mu
ťažšie lieta – celý život prežije pri riekach a bystrinách.
l Výpočet tvojich aktivít a úspechov len za tento rok je naozaj obdivuhodný...
N. G. Cez spomínaného Ing. Repela som sa zoznámila s mnohými ornitológmi a zúčastňujem sa rôznych
táborov, školení, korešpondenčných
súťaží, monitoringov vtáctva v teréne
po celom Slovensku (Orava, Medzibodrožie a iné), ale i výtvarných a literárnych súťaží. Spolu s mamkou
robíme tzv. malý členský projekt
v Slovenskej ornitologickej spoločnosti a získali sme prostriedky na to,
aby som mohla rozšíriť svoj projekt
hniezdnych búdok pre vodnára potočného v našej lokalite. Búdky som
už vyrobila a v jeseni ich budem inštalovať.
Z. G. Tých úspechov len za uplynulý šk. rok bolo okolo16 – sú to víťazstvá, resp. iné umiestnenia na
celoštátnych, krajských i okresných
súťažiach, ktoré Nelku motivujú
k ďalšiemu štúdiu.
l Nepovedz mi, že aj v škole
nemáš v štúdiu niejaký problém...
N. G. Doteraz som, ako sa hovorí,
jednotkárka, ale môžem povedať, že
jazyky nie sú mojou silnou stránkou.
Z. G. Ale keďže už pôsobí aj na
medzinárodnej úrovni, začína viac
chápať potrebu „zahryznúť“ sa do
štúdia angličtiny a nemčiny. Najbližšia motivácia je účasť na medzinárodnej súťaži v Tbilisi, ktorá bude o rok
a kde sa dostala do užšieho výberu.
l Ako sa to dá – skĺbiť školu
s týmto koníčkom?
Z. G. Tu musím poďakovať za
pomoc a pochopenie nielen pani riaditeľ ke školy, p. uč. Božovej, ale aj

všetkým učiteľom, ktorí Nelku podporujú a pomáhajú jej dobehnúť
učivo, nakoľ ko tých aktivít má naozaj
dosť a školu musí stíhať. A nakoniec,
robiť to, čo nás baví, je najväčším
šťastím. Chodíme do Tatier a každú
chvíľu je pri Popradke, na Štrkoviskách, sčítava a monitoruje.
N. G. Ešte musím povedať, že ma
veľmi baví kreslenie. Do celoslovenskej súťaže pod názvom Noc výskumníka som spracovala GPS na spôsob
vtáčieho mozgu.
l Čože?
N. G. No, vtáky majú centrum
orientácie v prednom mozgu, sú geniálne vybavené týmto prírodným
GPS, takže sa nestratia. Keď napr.
bociany migrujú do Juhoafrickej republiky, orientujú sa podľa hviezd,
podľa barometrického tlaku, siločiar,
slnka, zvukových vĺn, dokážu si zapamätať trasu, ktorou už raz preleteli.
Sú geniálni, rovnako ako škorce,
ktoré keď sa sťahujú, vytvárajú vlny,
v ktorých každý z nich napodobňuje
7 ďalších okolo seba...
l Ja keď som mala 14 rokov,
chcela som byť učiteľ kou. A čo ty?
N. G. No, chcela by som robiť buď
terénnu ornitologičku, zoologičku,
alebo čosi príbuzné. Možno v
TANAP-e..., ale dovtedy ma čaká
ešte gymnázium a prípadné štúdium
na vysokej škole, takže uvidíme...
Z. G. Ja by som Nelke priala, aby sa
jej koníček stal aj povolaním a ja ju
v tom len podporím.
Nelka vo mne zanechala naozaj
skvelý dojem. Kultivovaná, mladá
sčítaná „dáma“, ktorá s láskou rozprávala o tom, čo napĺňa jej život.
Vyžarovala z nej empatia, dobrota,
ktorá je ľuďom zžitým s prírodou
vlastná. Nuž, Nelka, šťastný let!
Všetko máš pred sebou!
Za rozhovor poďakovala
V. Žoldáková

Kúsky z duše Jána Bendíka
Ukážka zo zbierky - jedna
z dávnych básní autora.

Na salaši pod Kimbiarkom
Pálivé slnečné lúče
bláznivo vstrebávajú
povodeň
z kvapiek rosy
Zvonivé ovčie papule
sa mihajú pod vŕškom
psy akoby onemeli
v bzučivom objatí ovadov

Bača s valachom
vyvrátení hore bruchami
na mäkkom machu
nevedia nič o sebe
ani o tomto svete
Jablčné víno
im pomaly
vteká
do snov
(1975)
Foto: Daniel Kapusta
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Prázdninové všeličo s CVČ
Ako každé letné prázdniny, aj tento rok sme pre
baby a chalanov pripravili mestský tábor s dennou dochádzkou.
Počas dvoch júlových týždňov sme navštívili Múzeum letectva v Košiciach, Beliansku jaskyňu a prešli
sme Jánošíkovu cestu v Liptovskom Mikuláši a náučný
chodník Pramenisko v Tatranskej Lomnici.
Táborníci neskrývali nadšenie z vystavených krásavcov v Múzeu letectva v Košiciach. Mali možnosť vidieť
históriu a vývoj lietadiel, exponáty historických automobilov a armádneho letectva.
V Liptovskom Mikuláši sme absolvovali Jánošíkovu
cestu. Pani sprievodkyňa nás previedla poslednými
zastaveniami Juraja Jánošíka a pútavo nám vyrozprávala jeho životný príbeh.
V Belianskej jaskyni sme objavili Hudobnú a Palmovú sieň, Dóm objaviteľov, Vysoký, Zrútený, Veľ ký
a Hlboký dóm, Zlaté jazierko a prešli sme 860 schodov.
Náučný chodník Pramenisko v Tatranskej Lomnici
vedie zväčša po drevených guliačoch. Je výnimočný
tým, že ide o horský lužný les. Počas prechádzky nás
sprevádzali vzdelávacie tabule, ktoré nám poskytli informácie o druhoch rastlín a živočíchov, ktoré tu žijú
a o histórii a vývoji prírody v tejto oblasti.
Účastníci tábora získali aj nových priateľov, vybláznili sa v plavárni, zahrali sa množstvo zábavných, súťažných, športových a spoločenských hier a na
pamiatku si vyrobili suveníry.
LM
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Denník polície

§ 6. júla nahlásila nezvestnosť rodinného
príslušníka rodina K. z Lučivnej. Nezvestný muž
sa po prehľadaní mesta nenašiel. V zápätí rodina ohlásila jeho príchod domov.
§ 6. júla sa v hypermarkete Billa pokúsila zadarmo nakúpiť Henrieta H.. Tovar mala odložený v dolnej úložnej časti detského kočiara.
Za tento počin sa dostala do riešenia na útvar
MsP.
§ 9. júla našla hliadka ležať pod vlastným bicyklom muža Jozefa. T. zo Svitu, ktorý bol
v riadnom alkoholovom opojení. Zranený
nebol, ale vzhľadom na jeho stav ho hliadka
odprevadila domov.
§ 13. júla privolal MsP pracovník firmy, že je
poškodený displej na Mliekomate. Výška poškodenia siahala do sumy 600€, preto poškodenie Mliekomatu prevzala do rúk štátna
polícia.
§ 13. júla bola vo večerných hodinách
hliadka telefonicky oboznámená občanom, že
po cyklistickom chodníku sa pohybuje na bicykli podgurážený muž, ktorý už niekoľ kokrát
spadol z bicykla a oznamovateľ má obavy, aby
neskončil v rieke. Hliadka zachytila Vladimíra
M. zo Spišskej Teplice pri Kolibe, kde bol upozornený na to, aby opustil cyklochodník a neohrozoval triezvych cyklistov a korčuliarov, čo
aj učinil.
§ 14. júla nahlásil krádež motorového vozidla Audi A6 občan Poľskej republiky. Na záznamoch kamerového systému sa v čase
krádeže auto na danom mieste nenachádzalo,
čo poškodeného občana priviedlo k iným rôznym tvrdeniam, preto bol odvezený na OO PZ
Svit, odkiaľ putoval na oddelenie kriminálnej
polície do Popradu.
§ 21. júla dve ženy z Rumunska a jeden muž
jazdili po meste v striebornej dodávke s rumunskou EČV a ponúkali na predaj koberce,
paplóny, nože a rôzny iný tovar. Ich podomový
predaj bol vyriešený pohovorom a odchodom
z mesta.
§ 24. júla nahlásil napadnutie s úderom do
hlavy Anton V. zo Svitu. Ján Č. z Lučivnej sa
k napadnutiu priznal a uviedol, že to urobil
z dôvodu bezdôvodného vulgárneho urážania
zo strany oznamovateľa, ktorý nemal na tvári
viditeľné zranenie a preto obaja aktéri súhlasili
s pohovorom bez podávania oznámenia.
§ 3. augusta v predajni Billa ukradol čokoládu Milka Sviťan Václav L. Tvrdil, že čokoládu
si kúpil v inom obchode. Aby sa krádež objasnila, tunajšie oddelenie OO PZ si vyžiadalo kamerový záznam z obchodu.
§ 4. augusta v chovateľskej osade skolaboval Juraj B., ktorý sa dostal do glykemického
šoku. Pracovníci RZP mu okamžite podali injekciu a previezli ho do NsP Poprad.
§ 9. augusta doniesla na oddelenie MsP
pani Angela Ilavská peňaženku, ktorú našla.
V peňaženke boli dôležité doklady a pekný finančný obnos. Chceme vyzdvihnúť jej ľudskosť, pretože sa mohla zachovať úplne ináč.
§ 15. augusta pani Š. zo Svitu niekto poškodil na Ulici Hviezdoslavovej auto. Z kamerového záznamu bol nájdený páchateľ uvedenej
nehody, ktorú spôsobil vozidlom Felícia červenej farby. Riešenie nehody prevzala do rúk ODI
Poprad.
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Súťaž o 100 € s Jazykovou školou TARGET v Poprade
Pre čitateľov novín Svit sme pripravili
súťaž o poukaz na kurz angličtiny, španielčiny alebo nemčiny v Jazykovej škole
TARGET v hodnote 100 €. Stačí vám
správne odpovedať na otázku, na ktorú
nájdete odpoveď na stránke www.target-skola.sk.
Jazyková škola TARGET otvára v Poprade od 23. septembra jazykové kurzy
dynamickou a efektívnou metódou Direct Method pre výučbu cudzích jazykov, a to v kurzoch pre dospelých, ale aj v kurzoch pre deti a pre teenagerov.
Všetky kurzy v JŠ TARGET sú akreditované Ministerstvom školstva SR. „Naša
škola je tiež oprávnená vykonávať medzinárodné skúšky City & Guilds, ktoré
platia aj ako náhrada maturitnej skúšky z anglického jazyka. Študenti posledných ročníkov stredných škôl, ale aj záujemcovia o medzinárodný certifikát
z angličtiny nájdu viac informácií na webovej stránke školy www.targetskola.sk“, doplnil riaditeľ školy PaedDr. Branislav Švec.

Čo ponúka Jazyková škola TARGET?
 Certifikát o absolvovaní kurzu s akreditáciou Ministerstva školstva SR pre
anglický jazyk
 Profesionálne priestory v tesnej blízkosti autobusovej stanice v Poprade
 E-learning a online študentská zóna
 Cenové zvýhodnenie pri pokračovaní v štúdiu u nás
 Target karta so sériou zliav v obchodoch a službách v regióne
 Free Wi-fi zóna v každej učebni
Aby ste sa presvedčili o tom, ako prebieha výučba v JŠ TARGET, ste všetci
pozvaní na ukážkové hodiny úplne zadarmo – každý septembrový utorok
a štvrtok o 16:00 a 18:00 (angličtina) a každý štvrtok o 16:00 a 18:00 (nemčina) alebo sa prihláste na tel. č. 0948 47 46 01 alebo mailom na info@target-skola.sk a vyberte si zo širokej ponuky kurzov:
 ranný alebo popoludňajší kurz angličtiny, nemčiny a španielčiny
 detský kurz angličtiny KIDS
 kurz angličtiny pre teenagerov
 maturitný kurz anglického a nemeckého jazyka (zmaturujte priamo u nás!)
 kurz BUSINESS ENGLISH

Jazyková škola TARGET
- Najrýchlejšia cesta k cudzím jazykom!

Súťažná otázka:
Koľ ko vyučovacích hodín obsahuje trojmesačný kurz v JŠ TARGET ?
Pošlite správnu odpoveď mailom na info@target-skola.sk. Nezabudnite uviesť
vaše meno, priezvisko a tel. číslo a do predmetu správy napíšte: Noviny Svit
– súťaž.

Úspešný streetball

V sobotu 20. júla sa
pred Iskra Arénou vo
Svite na asfaltovom
ihrisku uskutočnil obľúbený ISKRA STREETBALL SVIT FEST 2013,
ktorého organizátorom
boli: BK Iskra Svit, BKM
Svit, Mládežnícky športový klub Iskra Svit.
Tento turnaj si získal
po niekoľ kých rokoch
organizovania sympatie
nielen v regióne, ale i na
Slovensku a bol zaradený do kalendára
OPEN SERIA STREETSPORT LINE. Do Svitu
prišli aktívni i neaktívni hráči z Bratislavy, Martina, Prešova a ďalších miest. Celkove
sa predstavilo 183 hráčov, z toho 43 detí do 10 rokov, čo na prvýkrát bolo pre organizátorov príjemné prekvapenie. Podľa Ing. J. Drobného, prezidenta BK Iskra
Svit, turnaj mal vysokú športovú úroveň a vďaka 40 dobrovoľným organizátorom
i hladký priebeh. Po jeho skončení nasledoval kultúrny program.
Text a foto: M. Jurčák
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Cyklistický klub ENERGIA na Festina 24 hodín
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15.-16. júna sme sa už po štvrtýkrát zúčastnili na 1. a jedinom 24-hodinovom maratóne na Slovensku, ktorý patrí do
štvorice podobných v rámci česko–slovenskej série.
Štvrtý ročník bol z nášho pohľadu asi najkrajší, čo sa týka
prostredia kempu a trate, aj
keď sme mali zopár nehôd,
pádov a technických problémov. Asi každý si odniesol nejakú tú odreninu, ba dokonca
zlomeninu. Mali sme 5 tímov.
Dva 4-členné (Andráš, Dolinay,
Babič, Žec kat. do 40 rokov),
(Šugarek, Rázga, Pristaš,
Soják kat. nad 40 rokov) a tri
2-členné (Soják ml., Cetlová
kat. mix do 40 r.), (Multáň, Bučina kat. nad 40 r.) a (Kalakaj,
Kazár nad 40 r.) a šesťčlenný
technický doprovod.
Štartovalo sa trocha netradične, svadbou. Po sobáši bikerského páru priamo v centre
diania nasadli obaja mladomanželia na bicykle a prvé kolo

prešla nevesta v svadobných
šatách, závoji a cyklo-tretrách
v sprievode ostatných pretekárov (mal som čo robiť, aby som
za ňou stačil!).
Trať bola náročná a šmykľavá
hlavne po rannom daždi
a všetci padali ako hrušky. Najhoršie obstál Valent Kalakaj,
ten si ako suvenír odniesol zlomené rebro, niektorí zase narazené ruky a nohy.
Aj tento rok sa nám podarilo
získať bronz.
Dvojice:
Peter Multáň, Ján Bučina (na
obr. vpravo): 3. miesto, 40 kôl
/ 280 km / 23:39:08
Pavel Kazár, Valentín Kalakaj:
5. miesto, 21 kôl / 210 km /
23:15:52
Ondrej Soják ml., Diana Cet-

lová: 8. miesto, 22 kôl/ 154 km
/ 23:39:11
Štvorice:
Bystrík Andráš, Dávid Dolinay,
Adrián Babič, Andrej Žec:

8.miesto, 57 kôl / 399km
Jaroslav Šugarek, Ľubomír
Rázga, Peter Pristaš, Ondrej
Soják st.: 5.miesto 39 kôl / 273
km. Ján Bučina, CK ENERGIA

HORAL LÁMAL REKORDY

Druhý augustový víkend bolo vo Svite netradične rušno. Autá rôznych poznávacích značiek zaplnili všetky možné aj nemožné parkovacie miesta pozdĺž rieky
Poprad od obchodného domu až po plaváreň. Čím to bolo? Áno, rok sa s rokom
zišiel a opäť, už tradične, patril Svit cyklistom a cyklistike. Stovky priaznivcov
tohto hádam najrozšírenejšieho športu zo všetkých kútov Slovenska, ale aj z
Česka, Rakúska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny zavítali do nášho mesta.
Už v piatok 9. 8. sa 93 odvážlivcov postavilo na štart prvej etapy trojdňového podujatia HORAL TOUR. Táto prvá etapa s
prívlastkom „vysokotatranská“ zaviedla pretekárov do cieľa na Štrbskom Plese. Žiaľ vo
Vysokých Tatrách na účastníkov okrem náročnej trasy a krásnej prírody čakala aj pravá
vysokohorská búrka, ktorá si dokonca vynútila presunutie cieľa o 2 kilometre nižšie
oproti pôvodne plánovanému v areáli pod
mostíkmi. Víťazom tejto etapy sa stal Ondřej Fojtík z Českej republiky, ktorý v cieli
nešetril slovami chvály na prostredie a kvalitnú organizáciu.
V sobotu sa okrem druhej etapy HORAL
TOUR konali aj hlavné preteky cyklomaratón HORAL. Na štarte sa zišlo 598 cyklistov
v kategóriách pre dospelých. Už ráno o
siedmej štartovali vytrvalci na extrémne náročnú trasu HORAL KREJZI, ktorá merala
viac ako 130km s celkovým prevýšením viac
ako 4.200m s vrcholom na legendárnej Kráľovej Holi. Víťazom tejto kráľovskej trasy sa
staj bývalý profesionál Jan Hruška z Českej
republiky, ktorý v cieli skonštatoval, že to
bolo „fakt hodně těžký“.
Najväčšiu radosť musel mať každý z
ohromného počtu účastníkov detských súťaží HORAL JUNIOR, ktoré už tradične podporovala Nadácia Chemosvit. Počet detí
presiahol minuloročný počet viac ako dvojnásobne a prekročil počet 180 detí. Deti si
zasúťažili nielen v klasických pretekárskych
disciplínach, ale aj v súťažiach zručnosti a v
jazde do strmého kopca.

Aj na rodinnej trase HORAL DEJZI bolo
plno. 46 rodinných tímov, čo predstavovalo
rekordných 97 malých aj veľ kých cyklistov,
si zmeralo svoje sily na krásnej trase Lopušnou dolinou a Vápenicou. Najrýchlejší boli
Nazarejovci z Popradu pred rodinou Mladších z Revúcej a Turócziovcami z Popradu.
V nedeľu sa k účastníkom 3. etapy
HORAL TOUR pripojilo ďalších vyše 150
pretekárov zo Slovenského pohára v disciplíne „Cross Country (XCO)“. Čakal na nich
divácky atraktívny a fyzicky aj technicky náročný okruh po chodníčkoch našej „Baby“.
V Slovenskom pohári bol najrýchlejší Martin
Haring z CK B. Bystrica a v 3. etape HORAL
TOUR bol najrýchlejší opäť Jan Hruška,
ktorý tak potvrdil svoje celkové víťazstvo v
etapáku HORAL TOUR. Z našich domácich
cyklistov bol najlepší Peter Benko z tímu CK
Energia Svit, ktorý bol vo svojej vekovej kategórii druhý.

Športový klub HORAL – ALTO Slovakia
ďakuje všetkým 230-tim dobrovoľníkom,
ktorí sa nezištne podieľali na prípravách a
úspešnej realizácii podujatia. Nie je možné
samostatne poďakovať každému, preto
aspoň organizáciám z mesta Svit. Sú to: Bytový podnik,Červený kríž, DHZ, Chedos,
s.r.o., KOLIBA - JUDr. Marián Bezák, SKI
CHEM, OO PZ Svit, ZO JDS Svit, Mestská
polícia, Mesto Svit, Nadácia Chemosvit a
Technické služby.

Ing. I. Zima, foto: M. Jurčák
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Kráska s húževnatosťou pitbulla
Držiteľ ka 24 medailí z Majstrovstiev Slovenska v atletike, 3-och medailí z medzinárodných pretekov, slovenského rekordu na 100 m prekážok v kat. starších žiačok, 11- násobná majsterka SR (60, 100 a 200 m prekážky, viacboj) a 6 ročná
reprezentantka Slovenska – to je ohromujúci výpočet úspechov mladej 17 ročnej
STANKY LAJČÁKOVEJ zo Svitu, ktorá sa pred nedávnom vrátila z Majstrovstiev
sveta v Donecku, kde získala nezaplatiteľné skúsenosti. Keďže talenty takýchto
rozmerov sú skutočne nevšedné, nemohla som ju nepozvať na krátky rozhovor.
Prišla v sprievode svojho trénera Mgr. Laca Potočného. Mala som česť zhovárať
sa nielen so vzácnym talentom, ale i mimoriadne krásnou, milou a sympatickou
slečnou a trénerom, ktorý je na svoju zverenkyňu nesmierne hrdý.
n Kedy a prečo ti vlastne učarovala
kráľovná športu – atletika?
S. L. Bolo to vo štvrtej triede na základnej škole. Ako veľmi „živé“ dieťa som hľadala niečo, čo by mi popri škole sedelo
ako koníček. Najskôr to bol basketbal, pohybové hry a nato ma ocino zobral k trénerovi L. Potočnému, ktorý ma v prvej
chvíli odmietol...
L. P. Áno, je to tak, ale v prvej chvíli som
ju odmietol len preto, že ja nezačínam
s takými mladými dievčatami. Ovšem, ako
som sa na ňu lepšie prizrel, videl som, že
toto dievčatko má v očiach nesmiernu húževnatosť a cieľavedomosť, vlastnosti,
ktoré v atletike musia byť. (Asi nielen v nej,
pozn. red.). A moja intuícia sa potvrdila!
n Pamätáš si aj na svoj prvý výraznejší
úspech, ktorý ťa „nakopol“?
S. L. Bol to Jarný beh Svitom.
Máš svoj atletický idol, ku ktorému
s obdivom vzhliadaš?
S. L. Jasné! Je to Jessica Ennis-Hill –

olympijská víťazka v 7 boji v Londýne
2012.
L. P. A všimni si, že Stanka sa na ňu aj
podobá!
n Ako sa vyvíjala tvoja atletická kariéra? Si viacbojárka, je to široký záber
výkonov, čo ti teda viac, či menej sedí.
S. L. Začínala som dlhými traťami a cezpoľným behom a potom ani neviem, akým
zázrakom som sa dostala k tomu, že robím
všetko a je zo mňa viacbojárka.
L. P. Musím dodať, že je to najťažšia

ženská atletická disciplína. Veď byť dobrá
v 7-ich disciplínach je naozaj drina. Stanka
trénuje všetko. Dať to celé dokopy, aby
podávala výborné výkony, je umenie. Ukázala sa však ako vynikajúca prekážkárka
a zároveň je špecialistkou na viacboj. Je to
viacmenej rarita. Lenka Poništová, ďalšia
výborná svitská atlétka je zas skvelá a dominantná v diaľ ke a viacboji. A obe sú
dobré kamarátky a vzájomne sa ťahajú.
n Povedz mi, keď bežíš, asi to aj bolí,
na čo vtedy myslíš?
S. L. Na nič. Jednoducho bežím.
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L. P. Dobrá otázka. Keď bežíš na 100m,
to už je vec podvedomia, je to strašne
rýchle.
n A čo krízy, boli?
S. L. Iste, najmä keď prišli zranenia a nie
a nie ich vyliečiť. A boli aj slzy. Ale vytrvalosť ma posúva ďalej. A ešte kolektív dievčat, s ktorými trénujem ma nabíja
a pomáha, ak prídu tie krízy. Nikdy som
zatiaľ neľutovala,že som sa dala na viacboj,

dokonca keď mám zranenia, necítim sa
dobre, som nesvoja, lebo zabehnutý program a plán je pre mňa skvelý.
L. P. To boli príbehy! Za všetky spomeniem halový päťboj. V druhej disciplíne sa
zranila, mala natrhnutú šľachu na chodidle(to sme ešte nevedeli), pýtam sa jej,
čo ďalej a ona – idem, chcem! Absolvovala všetky disciplíny, po 800-ke sa v cieli
zrútila a skončila druhá za Lenkou Poništovou. Je to taký pitbull, húževnatá bojovníčka.
n Od roku 2008 si aj reprezentantkou
Slovenska, lebo spĺňaš požadované limity. Aký to je pocit?
S. L. Úžasný, prichádzalo zahraničie
a chuť súťažiť rástla. Medzi viacbojárkami
v reprezentácii sme i kamarátky a navzájom sa ťaháme.
n A teraz mi pošepkaj, aby tréner nepočul. Aký je na Teba? Ako často trénuješ?
S. L. Je na mňa tvrdý, ale vidíte tie výsledky! A najlepšie je, že si rozumieme, že
sa dá dohodnúť, aby sme boli obidvaja
spokojní. Momentálne trénujeme 2-krát
denne – 10 až 12 tréningov do týždňa.
n Dosiahla si aj neuveriteľný čerstvý
úspech – účasť na majstrovstvách sveta. Bol to tvoj sen?
S. L. Bol to výborný pocit. Na medzištátnych pretekoch v Hradci Králové som

Mesto Svit
zabehla neuveriteľný „osobák“
a splnila tak B-limit na Majstrovstvá sveta. Je to určite splnenie
môjho veľ kého športového sna.
Bolo to super, všetko bolo pre
mňa také nové, získala som veľmi
veľa skúseností, veľa som sa naučila a bolo skvelé, že tam somnou bol aj tréner. Videla som napr.
svetový rekord na 100 m prekážok a mnoho iného!
L. P. Ako pre Stanku, tak i pre
mňa to bol životný športový zážitok! 1520 akreditovaných atlétov
zo 161 krajín – už to hovorí za
všetko.
n Máš za sebou stovky pretekov, cestovanie, množstvo odriekania, ako to zvládaš aj
popri škole?
(Stanka študuje na Bilingválnom
gymnáziu v Lipt. Mikuláši, pozn.
red.)
S. L. Veľmi mi pomáhajú rodičia
a mám obrovskú podporu učiteľov, ktorí mi vychádzajú v ústrety,
takže to ide. Je pravdou, že na iné
aktivity mi čas nezvýši, ale atletika
je môj život, tak je to O. K.
n Ako každý šport, i tento nemôže existovať a rásť bez finančnej podpory. Ako to
zvládate?
L. P. Pretekárka Stankinej úrovne, ale napr. i Lenky Poništovej,
potrebuje na osobnú prípravu do
roka od 2 tisíc do 2 500 eur. A to
je nemálo. Zdroje sú z rodiny,
dlhoročne aj od Mesta Svit
a sponzorov.
n A aké sú tvoje reálne ciele,
túžby..
S. L. V prvom rade si musím dať
po zranení dokopy nohu a po lete
máme viacboj, zimnú prípravu, sústredenie v Tatrách a na rok by
sme sa chceli pokúsiť o dobré limity na Majstrovstvá sveta juniorov.
n Takže Európa a svetové
majstrovstvá sú pre vás už reálnou métou, s ktorou počítate.
L. P. Náš hlavný cieľ je urobiť limity na MS juniorov, ktoré budú
v Amerike. A je to reálne, lebo
Stanka dokáže urobiť limity aj na
prekážkach, aj vo viacboji, čo je
raritou. I keď to vôbec nie je
ľahké. Má obrovskú perspektívu,
je na rovnakej úrovni s pretekárkami z „bežeckých“ veľmocí, – vo
svojej kategórii v tej svetovej
špičke už jednoducho je.
Takže Stanka, nech sa ti na
míle vyhýbajú zranenia a nech
naše malé mestečko i Slovensko naďalej takto úspešne
reprezentuješ!!
Poďakovala V. Žoldáková
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Pohárová žatva lukostrelcov

Naši lukostrelci prežívali tohtoročné
prázdniny veľmi aktívne. Začala sa pre
nich letná sezóna v terénnej lukostreľ be.
Zúčasnili sa troch turnajov, zahrnutých do
slovenského pohára. V Kežmarku a Veľ kom
Záluží bojovali o Pohár primátora mesta a
v Liptovskom Mikuláši o Pohár M. Michalca.
Hoci konkurencia bola silná, získali pre svoj

klub celkovo 17 pohárov za päť prvých, šesť
druhých a šesť tretích miest a v prislušných
kategóriach sa zaradili medzi špičku.
Najbližšie ich 8. septembra čakajú Majstrovstvá Slovenska v Kežmarku. Bláhoželáme
k výbornému úspechu a držíme palce.
Karel Havlíček
predseda klubu

Pred 33 rokmi

Pred zápasom s V. Tatrami v nedeľu 11. augusta sa na
štadióne FK Svit hlásateľ Ján Bartko o.i. vrátil do spomienok ako bývalý brankár futbalistov Svitu spred 33
rokov. O akú spomienku ide sme sa opýtali priamo jeho:

„Dnes je to 33 rokov, keď
družstvo mužov TJ Chemosvit, vtedy ako nováčik divízie
– východ vedené tréner- mi
Jánom Kijovským a Milanom
Krupom nastúpilo na zápas 3.
kola súťaže proti Michalovciam.
Svit nastúpil v zložení: Bartko – Koch, Gavalier, Lauko,
Milčák – Zajac, Andraščík, Sabo – Fejerčák, Krišanda, Šmelko. Vtedajšie Východoslovenské noviny stretnutie komentovali ako zápas veľmi dobrej

úrovne, v hľadisku bolo 800
divákov a Svit vyhral 1:0, keď
gól dal v 55. min. Lauko.
Týmto víťazstvom sa Svit
dostal do čela tabuľ ky, keď
v prvom kole zvíťazil nad Svidníkom 1:0 gólom Gavaliera a
v Medzilaborciach vyhral 3:0,
gólmi Lauka, Śmelka, Fejerčáka. Zostavy družstiev v týchto zápasoch boli identické,
len v bránke nastúpil aj Rudolf
Bordáč a v obrane Vincent
Seman. Dobrý úvod v divízii
spôsobil i to, že družstvo ob-

sadilo po jeseni 3. miesto za
Ružomberkom a Vranovom,“
povedal s úsmevom J. Bartko.
A nezabudol pripomenúť,
že bol by rád, keby aj súčasné
družstvo FK Svit po prvých
dvoch úspešných zápasoch
(doma zo Sninou vyhrali 1:0
a v Sabinove 1:2) pokračovali
v dobrých výkonoch aj v ďaľších zápasoch. No ako vieme,
hneď nato futbalisti Svitu prehrali doma s V. Tatrami 0:3,
v Plavnici 2:0, doma s Giraltovcami 0:1 a až doma so Svidníkom v 6. kole boli úspešní.
Na archívnej snímke je
družstvo TJ Chemosvit hrajúce v divízií východ v roku
1980.
-ákFoto: archív J. Bartku
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Basketbalisti už kompletní

Basketbalisti Iskry Svit vstúpia do extraligy mužov sezóny 2013 /2014 v nedeľu
6.októbra, kedy odohrajú zápas v B. Bystrici. O priebehu prípravy nás informoval
prezident klubu Ing. Ján Drobný.
Výbor Iskry Svit postupne skladal družstvo v konzultácií aj s americkými trénermi
Solomonom a Trustom pre novú sezónu
postupne tak, že začiatkom septembra je
káder hráčov uzavretý takto: rozohrávači
Míčka, Chanelles, Hrabčák, krídla – Findura, Dratva, Berkis, Hrkač, Buday a pivoti
– Jankovič, Norton, Jackson a na skúške je
talentovaný slovenský hráč Ivan Židzik, 22ročný, 207 cm vysoký odchovanec Považskej Bystrice, ktorý sa vrátil zo študijného
pobytu v USA.
Družstvo sa pod vedením Ing. J. Drobného zúčastnilo začiatkom septembra
v Zlíne turnaja, ktorý vyhralo s výsledkami.
Svit – Zlín 78:55, Svit – Handlová 91:89
a Svit – Brno 98:93. Najbližšie 12. – 14. 9.
bude hrať na turnaji v Maďarsku a ďalší turnaj bude v dňoch 19. – 21. septembra
2013 vo Svite za účasti družstiev Jindřichovho Hradca, Nyiregyházy, Sp. N. Vsi
a Svitu.
Poslednou previerkou kádra pred nastávajúcou sezónou bude účasť na turnaji
v Jindřichovom Hradci týždeň pred začiatkom súťaže. Ako je známe z vylosovania,
Iskra Svit po odohratí prvého zápasu v B.

Rozpis

domácich futbalových zápasov

V septembri vás pozývame na tieto
domáce zápasy FK Svit:
15. 9. 2013 o 15:30 Svit – Stropkov
29. 9. 2013 o 15:00 Svit – Haniska
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ako pendlujúci hráči zo Svitu a zároveň
mladí odchovanci budú môcť navštevovať
v Prešove aj vysokú školu.
Odchovanec basketbalu vo Svite a v súčasnej dobe najlepší basketbalista Slovenska v uplynulom roku Anton Gavel,
hráč nemeckého úspešného družstva Bambergu, sa rozhodol sponzorsky zakúpiť pre
dve mládežnícke družstvá sadu dresov. Je
to veľmi chvályhodný počin nášho odchovanca (ako sám povedal) za výchovu, ktorú
od trénerov vo Svite dostal.
A ešte jedna novinka, od novej sezóny
všetky extraligové zápasy budú snímané
a bez komentára si ich priaznivci môžu pozrieť na www.tvcom.cz.
Neostáva už nič iné len basketbalistom
Iskry Svit v novej extraligovej sezóne zaželať veľa športových úspechov a divákom
opäť veľa športového vyžitia.
Text a ilustratívne foto: M. Jurčák

Nohejbalisti Svitu
jednoznačne najlepší!

Bystrici hrá už v stredu 9. 10. doma o 18,
00 h s Handlovou a už 12. 10. doma s Interom Bratislava.
Výbor Iskry Svit pripravil fanúšikom basketbalu pre nastávajúcu basketbalovú sezónu permanentky v hodnote 60, - eur,
ktoré sú v predaji od 11. 9. na sekretariáte
Iskry Svit v Iskry Aréne, vstupné na zápasy
ostáva nezmenené 3, - eurá. Výbor vylepšil
halu o nové dva koše, taktiež sú nové posuvné koše na stenách, ktoré vylepšia tréningový proces mládežníckych družstiev.
Výbor uzavrel dohodu s Akademikom
Prešov, kde budú v I. slovenskej lige hrávať

Naši nohejbalisti sa zúčastnili už 11. ročníka turnaja v obci Svinná (pri Č.Třebovej). Zúčastnilo sa ho 12 družstiev.
Naše mesto reprezentovali dve družstvá a skutočne sa im darilo. Po dobrých
výkonoch hrali vo finále len svitské družstvá a Svit 2 porazil Svit 1 výsledkom
2:1.
Zloženie víťazného družstva: Ištók,
Hulín, Petrilák a R. Klein. Svit 1 hral
v zložení Štefaňák, Procházka, M. Klein
a Lopušniak. Víťazný pohár teda poputoval do Svitu! Blahoželáme!
red.

SLONOVO
v beachvolejbale vedie

Na ihrisku pri hoteli Mladosť sa konali v dňoch 9.6.
a 28.7. prvé dva turnaje za účasti 6 a 5 družstiev. Favoritom je družstvo SLONOVO, ktoré vyhralo obidva turnaje, druhí sú VK Hranovnica a zatiaľ zhodne tretí Osie
hniezdo a Jojo.
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