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Čas na reset

Hurá! Škola končí! Brány škôl sa po desiatich mesiacoch usilovnej práce žiakov a učiteľov zatvárajú a školskému roku 2015/2016 zazvonil 30. júna posledný zvonec.
Začínajú sa letné prázdniny a na všetkých žiakov čakajú po dlhých dňoch učenia sa
horúce dni plné letných radovánok a sladkého ničnerobenia. Na obr. P. Kostku
ukončenie školského roku na ZŠ Mierová ul.

Dni mesta Svit 2016 prilákali veľa ľudí

Odborníci na zdravý životný štýl nám
dookola radia: veľa spite, pravidelne
sa hýbte, dýchajte čerstvý vzduch, jedzte menej tuku a cukru, žiaden alkohol a cigarety, vyhýbajte sa stresu.
A ešte - ideálne je, ak máme okrem
práce aj záujmovú činnosť a koníčky.
To všetko nám radia, aby sme lepšie
znášali nároky, ktoré sa na nás kladú.
Môj svokor vždy vravel – človek je tvor
od prírody lenivý a pažravý a tak
mnohé rady berieme na ľahkú váhu.
Až do chvíle, kedy to s nami „sekne“.
Telo a myseľ potrebujú poriadne zrelaxovať, no nie až keď bijú na poplach.
Ideálne obdobie leta a dovoleniek
nám ponúka plnú náruč možností, ako
dosiahnuť pokoj, ako správne unaviť
telo na vzduchu, či vo vode, zresetovať hlavu a zaspať ako bábätká.....
Želáme vám, aby sa vám v čase dovoleniek a prázdnin darilo unikať stresom
a naberať sily a vitalitu, ktorá nám je
pre ďalší život tak potrebná.
-vž-

Posledný júnový víkend sa aj tento rok niesol v duchu osláv Dní mesta Svit. Tie boli už tradične sprevádzané ďalšími sprievodnými akciami počas uplynulého týždňa a dôležitým bodom programu bolo piatkové slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora mesta.
Táto slávnosť sa aj tentokrát odohrávala v Dome kultúry vo Svite.
Za účasti hostí, predstaviteľov a obyvateľov mesta si tento
rok prevzal Cenu mesta Svit
Ing. Jozef Krč za dlhoročnú
riadiacu prácu vo funkcii riadi-

teľa SOU chemického a osobný
prínos pre rozvoj basketbalu vo
Svite, ďalej Mgr. art. Peter
Weinciller za umeleckú a pedagogickú činnosť a úspešnú

reprezentáciu mesta Svit vo
svete a tretiu Cenu mesta získal
tento rok aj kolektív Súkromnej základnej umeleckej
školy Fantázia za kreatívne

metódy vo vyučovacom procese, úspešnú angažovanosť
v kultúrnom dianí mesta a jeho
vzornú reprezentáciu.
Ceny primátora si v piatok
24. júna 2016 prevzali Milan
Lopušniak za dlhoročnú prácu
poslanca mestského zastupiteľ(Pokrač. na 4. strane)

Mestské zastupiteľstvo Svit:

DNES V ČÍSLE

Investičné priority na rok 2016 boli schválené
Hlavný kontrolór J. Mezovský v úvode 16. riadneho zasadnutia
poslancov vyhodnotil plnenie uznesení od 1. 1. 2016 do 13. 06.
2016, o VZN mesta a o účasti poslancov na MsR a MsZ. Informoval
o kontrolách uskutočnených od začiatku roka 2016, odporučil
schváliť plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 a zobrať plnenie
uznesení a správu o kontrole na vedomie, čo sa aj stalo.
S písomnou odpoveďou na
svoju interpeláciu ohľadom zľavneného vstupného na plaváreň
občanom Svitu poslanec J.
Drobný nebol spokojný. Riaditeľ ka Bytového podniku Svit,
s. r. o., odpovedala, že plaváreň

vykazuje stratu. Je potrebné zrekonštruovať hlavne čerpadlá, strechu a kade, pretože sú v zlom
stave a je potrebná investícia.
Z tohto dôvodu sa zatiaľ o zľavách
neuvažuje. Primátor potvrdil, že
zariadenia na plavárni sú naozaj

v havarijnom stave, zistí sa skutočný stav a následne musí dôjsť
ku rekonštrukcii.
Poslanci schválili prenájom pozemkov o výmere 326 m² žiadateľom Michalovi a Lenke Copúšovým k ich rodinnému domu na ul.
Štúrovej č. 83 na účely parkovania, záhrady a priľahlého dvora za
1 €/m²/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Pavlovi a Jozefíne Greguškovým schválili bezodplatné zria(Pokrač. na 2. strane)
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Investičné priority na rok 2016 boli schválené
(Dokonč. z 1. strany)
denie vecného bremena spočívajúceho
v povinnosti Mesta Svit strpieť zriadenie
a uloženie vodovodnej prípojky, vjazd,
prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez dotknutý pozemok.
Mestu Svit bola doručená žiadosť Stanislava Stromčeka – Stromček Style o prenájom pozemku s rozmermi 14 m x 40
m, za účelom prevádzkovania výcviku
žiakov Autoškoly Stromček. Ide o južnú
časť plochy parkoviska pri obchodnom
dome na ul. Štefánikovej vo Svite. Žiadateľ
plánuje využívať prenajatý pozemok v rozsahu 400 hodín ročne. Poslanci tejto žiadosti ako prípadu hodnému osobitného
zreteľa vyhoveli za cenu 3 €/m².
Žiadateľ ke Paulíne Bujňákovej odsúhlasili prenájom pozemku záhrady a priľahlého dvora pri rodinnom dome na ul.
Štúrovej č. 84 o výmere 231 m² za cenu
0,10 €/m².
V ďalšom bode rokovania schválili ukončenie platnosti nájomnej zmluvy, uzavretej dňa 31. 12. 2014 medzi prenajímateľom Mestom Svit a nájomcom ZO
Slovenského zväzu záhradkárov 35-9
Breziny vo Svite, predmetom ktorej je nájom pozemkov, na ktorých je zriadená ZO
Breziny vo Svite, dohodou ku dňu 31. 10.
2016, bez nároku na finančnú náhradu za
stavby a trvalé porasty nachádzajúce sa
na neodkúpených pozemkoch, ktoré sú
ešte predmetom nájmu.
Schválili podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytového priestoru o výmere 2m² vo vstupnom vestibule budovy plavárne, kde budú
umiestnené 2 automaty na predaj teplých
nápojov a kusového potravinového tovaru. Výška nájomného bude minimálne
300 € /rok.
Následne sa zaoberali prenájmom časti
pozemkov spoločnosti Euro AWK,
s. r. o. Bratislava, ktorá na vlastné náklady
umiestni na území mesta 10 ks City light
vitrín, 4 ks autobusových prístreškov,
o údržbu a servis ktorých sa bude starať
a 3 ks voľne stojacich panelov. Prenájom
bol schválený na dobu 10 rokov.
Z dôvodu neuhradeného nedoplatku
nájomcu – spoločnosti Ako chutí vidiek
s. r. o. poslanci schválili výpoveď zmluvy
o nájme budovy na ulici Mierovej, s. č. 932
(vedľa Potravín u Lukáča).
Pokračovali schválením prenájmu časti
pozemku v lokalite Rehabilitačného strediska (plavárne) vo Svite o výmere maximálne 537, 61 m² nájomcovi Tomášovi Valášekovi na prevádzkovanie kruhového
tréningu crossfitu za cenu 3, -€/m².
Primátor mesta predložil upravený plán
investičných priorít na rok 2016, ktorý
bol jednomyseľne poslancami schválený.
Rokovanie pokračovalo požiadavkou
primátora na navýšenie doterajších nízkych miezd zamestnancov Školských jedální MŠ, ZOS, ZOS – denný stacionár
a Domu opatrovateľskej služby. V nadväznosti na priaznivé plnenie podielových
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daní vznikla i požiadavka na doplnenie
kráteného rozpočtu miezd v súvislosti so
zmenou organizačnej štruktúry Mesta
v roku 2015. Poslanci tak schválili celkové
navýšenie rozpočtu o 108 tisíc eur, z toho
93 197 eur z podielových daní.
Po informácii A. Balogovej o hospodárení mesta za uplynulých 5 mesiacov
roka 2016 prišli na rad interpelácie.
J. Drobný naviazal na svoju interpeláciu
z minulého zasadnutia a opýtal sa, či existuje štatistika návštevnosti plavárne –
D. Meriačová mu o evidencii predaných

J. Babčák povedal, že si všimol zastavenie prác na novej nájomnej bytovke
(bývalý internát SPŠ). Opýtal sa, ako je to
so žiadosťou zo ŠFRB. M. Škvarek odpovedal, že búracie práce boli ukončené, je
urobené statické zabezpečenie, uskutočnia sa kontrolné dni, kde budú prítomní
aj zamestnanci mesta, termín dokončenia
je 5/2017. Sme viazaní na zmluvu so ŠFRB,
žiadosť bola z Prešova odoslaná do Bratislavy, poradové č. je 24, dostali sme stanovisko, že naša žiadosť sa dostane do
poradia v auguste 2016. F. Drozd sa opý-

vstupeniek dá písomnú odpoveď.
Poslanec J. Drobný sa opýtal, či nie je
možné namontovať retardér na cyklistický chodník na moste pri kostoloch,
pretože prechod pre účastníkov premávky
je nebezpečný. A. Kromková odpovedala,
že bola nastriekaná nová zelená stredová
čiara a budú namontované informačné tabule s pokynmi, ako sa majú občania na
cyklistickom chodníku správať. Čo sa týka
retardéra, mesto sa ním bude v budúcnosti zaoberať.
J. Bobulová tlmočila otázku od dôchodcov vo Svite ohľadom zberu papiera,
či je adekvátne za 6 kg papiera dostať 1
kotúč toaletného papiera. Upozornila na
upchatý kanál na Loskách, ktorý je potrebné vyčistiť a opýtala sa, prečo sa na
cintoríne neseparuje odpad. M. Škvarek
prisľúbil písomnú odpoveď.
J. Timkovič sa zaujímal, prečo TS neoznamujú dopredu hodinu vývozu papiera a prečo stoja len na jednom mieste
na ulici, či nie je možné zastať na viacerých
miestach, aby občania do auta nemuseli
ťažký papier niesť – dostane písomnú odpoveď. Ďalej sa opýtal, ako dlho bude
ešte trvať oprava schodov na Kopčeku –
primátor odpovedal, že finálna podoba
opravených schodov sa uskutoční pri rekonštrukcii celého objektu majiteľom budovy.
E. Kačmarčíková sa zaujímala o harmonogram kosenia mesta a strihania živých plotov – bude jej dodaný písomne.
M. Bezák na interpeláciu ohľadom
Štrkoviska dostal odpoveď primátora
o rokovaní s riaditeľ kou spoločnosti Štrkopiesky.

tal na význam sociologického prieskumu
a čo to má priniesť. I. Zima vysvetlil, že
má slúžiť na to, aby sme zistili ako cestujú
občania, ako by sme im v budúcnosti
mohli pomôcť, je to viazané na statickú
dopravu.
V diskusii primátor poslancov informoval o uskutočnenej zahraničnej služobnej
ceste na Dňoch mesta v Knurówe, spomenul, že bol ocenený Ing. Jozef Dluhý
za zásluhy pri založení družby medzi našimi partnerskými mestami.
Upozornil, že proces spájania škôl bol
zastavený z dôvodu rôznych argumentov
zo strán mesta a škôl, bude potrebné
podrobnejšie pripraviť podmienky a od
jesene budú prebiehať rokovania. Informoval o pohovoroch na obsadenie pozície
náčelníka MsP. Po odchode Ing. Jozefa
Dluhého do dôchodku nastúpi nový náčelník MsP od 1. 9. 2016.
M. Ternény - zamestnanecký dôverník
v ZUŠ vo Svite prečítal otvorený list
mestskému zastupiteľstvu o situácii
v ZUŠ a zápornom stanovisku učiteľov
ZUŠ k zlučovaniu škôl a sťahovaniu
školy do priestorov ZŠ Mierová vo
Svite. Oznámil termín odovzdania petície
za zachovanie ZUŠ. M. Škvarek reagoval,
že po podaní petície sa Mesto Svit vyjadrí, povedal, že odmieta spôsob komunikácie viazanej na spájanie škôl cez poukazovanie na likvidáciu ZUŠ vo väzbe na
deti a rodičov a pripomenul, že spájanie
škôl nie je rušenie, ale je to ekonomickotechnicko-organizačný proces a že budú
potrebné ďalšie rokovania s vedením
a Radou školy.
-vž-
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Mesto Svit
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej
školy, Ul. kpt. Nálepku 107, 059 21 Svit
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy
v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
n vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej
náhradnej formy),
n najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
n

Ďalšie požiadavky:
ovládanie štátneho jazyka,
znalosť príslušnej legislatívy,
bezúhonnosť,
komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej
funkcie,
n spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
n
n
n
n
n

Tradičné remeslá
– odkaz dedičstva predkov
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V dňoch 20. - 25. júna 2016 prebehlo jedinečné remeselné podujatie s názvom Tradičné remeslá - odkaz dedičstva predkov
v areáli Koliby vo Svite. Jeho hlavnou myšlienkou bola konfrontácia ľudovej tvorivosti mladých s tvorbou súčasných nositeľov tradičnej ľudovej kultúry.
Projekt bol finančne podporený
z Fondu na podporu umenia a bol
zameraný na mládež, ktorá kooperovala s miestnymi
ľudovými umelcami. Počas celého
týždňa prebiehalo
vzdelávanie a tvorivé dielne, ktorých
sa zúčastnilo celkovo 48 detí so ZŠ
Komenského, ZŠ Foto: P. Kostka
Mierová a ZUŠ.
ZUŠ, a to pani Žaneta Van der
Deti sa vzdelávali v tradičných Vyver, ktorá s deťmi robila rôzľudových remeslách pod vede- norodé šperky, drôtené ozdoby
ním lektorov a to menovite: a pán Mgr. Art. Ladislav Galko,
manželia A. a A. Suchý, ktorí ktorý je rezbár a umelecký kes deťmi vyrábali handrové bá- ramikár.
biky, úžitkové textílie, črpáky,
Vyvrcholením podujatia bola
samorasty. Taktiež lektorom bol sobota 25. júna 2016, kedy
pán S. Gálik, ktorý s deťmi vy- v rámci podujatia Dni mesta Svit
rábal košíky, podnosy a rôzne prebehla prezentácia tvorby
úžitkové predmety z prútia. Lek- a výrobkov všetkých vyššie spotorovali aj dvaja pedagógovia menutých lektorov.
MŠ

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
n prihláška do výberového konania,
n štruktúrovaný profesijný životopis,
n overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných
predpokladov,
n potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
n potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1
písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.),
n písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
n výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
n súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok je 8. augusta 2016.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo
na pečiatke podateľne MsÚ Svit.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - ZUŠ Kpt. Nálepku 107, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť na adresu:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude
uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
Ing. Miroslav Škvarek, MPH, v.r.
primátor mesta Svit

Štatistické zisťovanie

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR
(ďalej ŠÚ SR) zapojila do realizácie zisťovania o vzdelávaní dospelých
(AES 2016), ktoré v tomto roku prebieha v členských štátoch Európskej únie. Na Slovensku je do zisťovania zaradených 5 000 jednotlivcov v náhodne vybraných obciach, medzi nimi je aj Svit.
Zisťovanie sa koná od 1. júla do 30. novembra 2016.
V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník ŠÚ SR
poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory,
ktoré nám v rámci tohto zisťovania obyvatelia poskytnú, budú použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu získaných dôverných
údajov zodpovedá v plnej miere ŠÚ SR, ktorý bude zverejňovať
štatistické informácie z tohto zisťovania výlučne v anonymizovanej
forme bez možnosti identifikácie respondenta.
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Dni mesta Svit 2016 prilákali veľa ľudí
(Dokonč. z 1. strany)

stva vo Svite a úspešné aktivity
vo verejnom živote, ďalej Soňa
Vnenčáková za vynikajúce výsledky v oblasti bežeckého
športu a vzornú reprezentáciu
mesta a Ing. Ľubica Kuzmíková za dlhoročnú obetavú
prácu vo Zväze zdravotne postihnutých vo Svite a angažovanosť vo verejnom živote. Primátor Ing. Miroslav Škvarek sa
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rozhodol oceniť aj Štefana Vartovníka za 80-násobné darovanie krvi a záchranu životov neznámych ľudí a PhDr. Mgr.
Moniku Gibalovú, PhD. za
presadenie legislatívnych návrhov počas troch volebných
období v NR SR pri novelizovaní tzv. záhradkárskeho zákona a advokácie pri obhajovaní práv občanov mesta Svit.
Šesticu ocenených Cenou pri-

Nositelia Ceny mesta 2016

mátora uzatvoril
opätovne kolektív – Družstvo
kadetov Basketbalového klubu
mládeže Svit za
titul Maj-stra SR
a vzornú reprezentáciu mesta
v sezóne 2014/
2015.
V slávnostnom
programe, ktorý
sprevádzal piatkové oceňovanie, účinkovali
nielen žiaci, ale aj

Ing. Jozef Krč

Mgr. art. Peter Weinciller

SZUŠ Fantázia

kolektív učiteľov zo Súkromnej
základnej umeleckej školy Fantázia.
Sobotný program osláv Dní

mesta Svit 2016 sa odohrával
na Námestí J. A. Baťu a priniesol pestrú ponuku kultúry a zábavy pre malých aj veľ kých. Po
oficiálnom otvorení programu
primátorom mesta Ing. Miroslavom Škvarekom rozbalil
svoju jedinečnú show na pódiu
Pavel Janák alias Michael Jackson. Na svoje si prišli aj deti,
ktoré bavili rôznymi hrami a súťažami žltí Mimoni. Následne
sa predstavili všetky domáce
školy a kolektívy záujmovoumeleckej činnosti – FS Jánošík
a Jánošík Senior, Spevokol Senior, zábavná skupina Svittasenior, Dychová hudba Sviťanka
a FS Jánošíček. Najmä staršiu
generáciu určite potešil svojimi
evergreenmi legendárny spevák Robo Kazík. Po ňom nasledovalo predstavenie skvelého
imitátora a zabávača Ivana
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Hruštinca. Medzi jednotlivými bodmi programu boli ocenení aj
víťazi celonárodnej súťaže Do práce na bicykli.
Nálada na námestí pred Domom kultúry gradovala a divákov
k večeru pribúdalo. Vo večerných hodinách na javisko vyšiel
mladý spevák Martin Harich so svojou skupinou a odohral pre
Svit jedinečný koncert.
Pri Dome kultúry sa objavilo v sobotu aj Detské mestečko,
ktoré pri príležitosti Dní mesta vytvorilo Centrum voľného času
v spolupráci s Mládežníckym parlamentom. Deti tak mali k dispozícii súťaže, hry, tvorivú dielňu, autíčka či obľúbené maľovanie
na tvár. Na Námestí J. A. Baťu nechýbali ani stánky s občerstvením a iným sortimentom, ďalšie detské atrakcie a bubble futbal
na futbalovom štadióne.
Všetkým, ktorí prispeli k bezproblémovému priebehu osláv
Dní nášho mesta patrí úprimné a veľ ké „ďakujeme“.
-LFFoto: Peter Kostka

Nositelia Ceny primátora 2016

PhDr. Mgr. Monika Gibalová, PhD.

Ing. Ľubica Kuzmíková

Štefan Vartovník

Milan Lopušniak

Soňa Vnenčáková

Kadeti BKM Svit
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Úspešný školský rok v ZŠ na Mierovej ulici

Každý školský rok sa nesie v znamení vedomostných, umeleckých a športových súťaží. Dávnou tradíciou našej školy je
zapojiť do týchto súťaží čo najväčší počet žiakov. Účasť na
súťažiach je potvrdením sústavnej a hlavne kvalitnej práce
pedagógov s talentovanými žiakmi. Príprava na ne je zároveň motivujúcim faktorom pre žiakov pri výbere strednej
školy, v príprave na svoje budúce povolanie, ale aj príležitosťou zasúťažiť si v školskom kole a súperiť s ostatnými
o postup do vyššieho kola. Aj v tomto školskom roku sme
absolvovali mnoho súťaží s úspešnými výsledkami.
Žatvu najväčších úspechov
sme začali jedným 2. miestom
a jedným 3. miestom žiakov
Sebastiána Hudáka, Dávida
Mudráka a Mareka Kormoša
v okresnom kole technickej
olympiády. Nasledovalo 5.
miesto Simony Poláčekovej
v okresnom kole olympiády anglického jazyka. V okresnom
kole dejepisnej olympiády
uspela Laura Želonková,
Emma Brontvayová, Marek
Kormoš a Kristína Jančeková.
Emma vo svojej kategórii postúpila do krajského kola, kde
obsadila 6. miesto. V okresnom kole geografickej olympiády dosiahol vynikajúce 3.
miesto Marek Kormoš, ktorý
postúpil do krajského kola, kde
obsadil 7. miesto. Výrazné boli
umiestnenia žiakov aj v súťažiach s prírodovedným zameraním – 1. miesto Patrika Lihana v okresnom kole

matematickej olympiády, 3.
miesto Veroniky Skubeňovej
v okresnom kole Pytagoriády,
4. mies-to Róberta Banga,
Adama Kačmaráka a 3. miesto
Daniela Kováča v okresnom
kole biologickej olympiády, 5.
mies-to Mareka Kormoša
v okresnom kole Archimediády.
Do 10. miesta v okrese sa
umiestnili aj Marek Tkáč, Maroš Zajac, Michal Hruška, Alexandra Jašová, Renáta Hrušková.
Svojej dobrej povesti nezostali nič dlžní ani športovci.
V okresnom kole sa umiestnili
na 2. mieste naše atlétky,
ktoré v štafete v krajskom kole
odsadili 3. miesto, Martin Garan obsadil 1. miesto v okresnom kole atletiky v behu na
1000 m a v krajskom kole obsadil 4. miesto. V okresnom
kole 1. miesto obsadili florba-

listi – mladší žiaci a 3. miesto
florbalistky mladšie aj staršie
žiačky a malí futbalisti obsadili
3. miesto. Darilo sa žiakom aj
v crossmintone. 4. miesto obsadili v okresnom kole basketbalisti, volejbalistky aj volejbalisti a florbalisti starší žiaci.
Plavecké majstrovstvo potvrdila opäť štafeta žiakov
a získala 1. miesto. Samuel
Meriač obsadil 3. miesto vo
svojej kategórii v Tatranskej lyžiarskej lige.
Žiaci našej školy nás aj naše
mesto Svit úspešne reprezentovali aj v hasičskej súťaži (Tomáš Štinčík, Magdalénka
Štinčíková, Radovan Nagy,
Samuel Bohunčák, Radoslav
Vendrinský, Ján Pastrnák, Gabriel Bodnár, Tomáš Danilo
a Dávid Mudrák), v lukostreľ be (Simona Poláčeková,
Bruno Diča, Jakub Habaj, Matúš Zboinský), v plávaní (Lillian
Slušná). Všetkým patrí naše
uznanie.
Veľ kým úspechom v umeleckých súťažiach je 1. miesto
Emmy Brontvayovej v krajskom kole Hviezdoslavov Kubín a postup do celoslovenského kola v Dolnom Kubíne.
3. miesto obsadil Tomáš Štinčík v prednese v literárnej časti
festivalu Divadelná tehlička
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a 3. miesto obsadila Tamara
Cvancigerová v rétorike Štúrov Zvolen. Stelka Lelkesová
v okresnom kole vyspievala 3.
miesto v súťaži Slávici z lavice.
Veľ kým úspechom v umeleckých súťažiach sú dve Ceny za
kolekciu, 1. miesto Renátky
Hruškovej a dve 3. miesta Júlie Kozlerovej a Sofie Smolkovej v súťaži Anjel Vianoc
2015, 3. miesto v krajskom
kole súťaže Jazykový kvet, 3.
miesto v národnom kole a postup do medzinárodného kola
súťaže Tvoríme vlastnú knihu.
Žiačky Kristína Jančeková
a Emma Brontvayová sa tak
stali autorkami už tretej knihy.
Kolektív žiačok v celoštátnej
výtvarnej súťaži Ekoposter získal špeciálnu cenu poroty –
Cenu za nápad a jeho výtvarné
prevedenie.
Ďakujem pedagógom, rovnako i rodičom, vedúcim školských krúžkov za mimoriadne
úsilie a obetavosť v práci
s deťmi.
Ing. Elena Berezovskijová,
riad. ZŠ Mierová, Svit

Najbližšie číslo mestských novín Svit vyjde
v prvej polovici septembra 2016.

Priaznivý rok pre slovenčinárky

Školský rok 2015/2016 sa v našej škole niesol v znamení
úspechov na poli slovenského jazyka a literatúry. Tento rok
bol pre učiteľky slovenčiny a ich žiakov naozaj priaznivý.
Do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína postúpili dve
naše žiačky, Karolína Steinerová v kategórii prózy a Lenka
Lukáčová v kategórii poézia.

Do krajského kola postúpila
Lenka Lukáčová a tam sa
umiestnila na výbornom treťom mieste. Konkurencia bola
skutočne veľ ká a kvalitná,
takže o to viac si ceníme Lenkino víťazstvo i postup.
V okresnom kole v Olympiáde zo slovenského jazyka, v
kategórii C sa umiestnila - takisto na treťom mieste Natália
Lištiaková.
V okresnom kole „Šalianskeho Maťka“ získala Emka
Steinerová štvrté miesto.
V súťaži „Divadelná tehlička“
nás úspešne reprezentovali
žiačky Bianka Antalová (kategória do 13 rokov, 2. miesto),
Lenka Lukáčová (kategória do
13 rokov, 3. miesto), Sabína

Ivanová (kategória do 13 rokov, 1. miesto) a Karolína Steinerová (kategória nad 13 rokov, 3. miesto).
Sárka Tompošová v celoslovenskej súťaži Kukučínova literárna Revúca vyhrala dokonca
ako laureátka súťaže zlaté
pásmo so svojou fantasy poviedkou Terra.
V ďalšej celoslovenskej literárnej súťaži „Villa Zerna“ získala 3. miesto so svojou prácou v kategórii próza „Môj
objavený život“ Andrea Geročová zo 7. A. Túto skvelú žatvu
nám korunovali naši deviataci,
ktorí v Testovaní 9 zo slovenského jazyka boli so získanými
64,7 % nad celoslovenským
priemerom o 2,1 %.

Okrem toho sme v škole realizovali aj akcie podporujúce
tvorivosť a rozširujúce vedomosti žiakov, z ktorých by sme
chceli spomenúť najmä veľ kú
vedomostnú súťaž „Po stopách Ľudovíta Štúra“ a zábavno-tvorivé podujatie „Rozprávkový jarmok“. Obe podujatia sa medzi žiakmi tešili

veľ kému záujmu.
Nemôžeme tiež nespomenúť už druhý ročník školského
časopisu „Komeňáčik“, ktorý
sme poslali aj do celoslovenskej súťaže a na výsledky zatiaľ
čakáme.
Učiteľ ky slovenského jazyka,
Komenského 2

Mesto Svit

7-8/2016

20. výročie folklórneho súboru Jánošíček

V sobotu 4. júna 2016 sa v Dome kultúry vo Svite uskutočnil slávnostný celovečerný premiérový program pri príležitosti 20. výročia založenia folklórneho
súboru Jánošíček, ktorý od jeho úplných začiatkov vedú manželia Vlasta a Ľubomír Horňákovci.
Večerný kultúrny program pod názvom
„Jánošíček dozrel do krásy – spoločne za
tradíciami našich predkov“ pripravila umelecká vedúca Bc. Vlasta Horňáková, DiS. art.
Hlavnou myšlienkou slávnostného programu
bolo prostredníctvom jednoduchého príbehu pripomenúť a zrekapitulovať historické

ktorý s Jánošíčkom oslavoval tento rok rovnaké okrúhle jubileum. Keďže Jánošíček sa
festivalu zúčastňuje pravidelne a považuje
sa za jeho spoluzakladateľa a organizátora,
pri tejto príležitosti si pozval na svoj celovečerný premiérový program hosťa - kolektív
Piladzitis z Lotyšska. Ďalšími hosťami večera
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bola aj Štúdia umenia z Ukrajiny so svojou
výstavou prác pod názvom “Jánošíček v obraze farbami a štetcom“ a Stanislav Galik,
rodák z Lackovej, ktorý svojimi prácami
z prútia dotvoril scénu divadelnej sály.
V závere programu prišli súboru k jeho
významnému výročiu zablahoželať primátor
mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek a zástupca
Podtatranského osvetového strediska Poprad, FÚS a VsFZ – Juraj Švedlár, ktorý odovzdal súboru Ďakovný list a Čestné uznanie.
Na scénu prišli zablahoželať i vedúci folklórnych súborov, priatelia a známi.
Autorka programu sa v závere ďakovným
listom poďakovala aj účinkujúcim hosťom,
ktorí pomohli k lepšej realizácii a priebehu
programu. Členovia súboru sa s divákmi
rozlúčili svojou charakteristickou klaňačkou
„Cindruškou“ obohatenou o spevný prejav,
ktorý jej dodal pravý autentický ráz a poslednú „bodku“.
Premiérový program podporili: Mesto
Svit, Detský famózny svet Svit, Tatranské
kúpele Lučivná, ZŠ s MŠ Dolný Smokovec
v projekte Spoločne za tradíciami našich
predkov, Fond na podporu umenia, Nadácia
Chemosvit, MF DFS KB, Spolcentrum Svit,
Jadranská zmrzlina OC A1 Svit, www.jankohrasko.sk - studnica slovenského folklóru,
Média štúdio DFS.
-vh- Foto: M. Šurin

medz- níky v existencii súboru. Danú tému podporila
tanečnými choreografiami a speváckymi vstupmi, čo
prispelo k lepšiemu stvárneniu príbehu o súbore Jánošíček, ktorý počas svojej 20 ročnej existencie vyrástol v dospelý strom - človeka - kolektív, ktorý dáva
i rozdáva svoje ovocie vo svojej najlepšej kondícii
i mladosti.
Dvadsaťročná história súboru je spojená aj s Medzinárodným festivalom detských folklórnych súborov,

V stredu 13. júla sa uskutočnilo stretnutie výborov K-ABŠ a ZO JDS vo Svite. Okrem prerokovania otázok ďalšej spolupráce prišlo aj na
turistickú vychádzku v mestskej časti Pod Skalkou na Náučnom chodníku Kimbiark.
Foto: A. Gejdošová

Hviezdoslavov Kubín v Prešove
aj s našou účasťou

V dňoch 22. – 25. 6. 2016 sa konal v Dolnom Kubíne 62.
ročník Hviezdoslavovho Kubína - celoštátnej postupovej
súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie
a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.
Prešovský kraj na prehliadke reprezentovala v III.
kategórii v prednese poézie
Emmka Brontvayová zo ZŠ
Mierová vo Svite s básňou
od autorky Márie Jankálovej. Svoje majstrovstvo s
ďalšími víťazmi ostatných
slovenských krajov mala
možnosť Emmka ukázať 22.
júna 2016 počas vystúpenia
detských recitátorov III. kategórie.
Celoštátne kolo bolo už

nesúťažnou prehliadkou, recitátori však boli ocenení
vzácnym diplomom za účasť
v celoslovenskom kole.
V osobnom vyznaní
Emmka vyjadrila svoj vzťah
k poézii: „Recitujem rada,
pretože počas prednesu
môžem ukázať, čo vo mne
je, myšlienku či posolstvo
básne môžem prerozprávať
iným ľuďom.“
Na fotografii je Emmka
tretia sprava.
-red-
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Výročie posviacky chrámu vo Svite
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V stredu 6. júla 2016 si veriaci vo Svite pripomenuli 25. výročie
konsekrácie (z lat. consecrare – posvätiť) Kostola sv. Jozefa, robotníka. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi tento kostol posvätil Jozef kardinál Tomko (na obr.) a aj dnes prijal s veľkou radosťou
pozvanie do Svitu.

Výročie posviacky sa slávilo v nedeľu,
10. júla 2016 o 10:00 h. Bola to udalosť,
ktorá pritiahla do kostola vo Svite nielen
domácich farníkov, ale aj ľudí z okolitých
farností. Okrem kardinála Tomka prijal pozvanie aj Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Pri eucharistickej slávnosti
koncelebrovalo viac ako dvadsať kňazov.
Účinkoval spevácky zbor Laudamus pod
vedením Mgr. Petra Čapóa. Svoje miesto
v liturgii našiel aj spevokol Tatrasong,
ktorý tvoria bývalí členovia mládežníckeho
spevokolu pôsobiaceho svojho času najmä
v Batizovciach a vo Svite.
Kardinál Tomko vo svojej homílii zdôraznil dôležitosť vďaky za to, že Boh má
vo Svite svoj dôstojný príbytok. Vyzdvihol
obetavosť, nadšenie, odhodlanie veriacich, ktorí sa po politických zmenách
v roku 1989 odvážne pustili do výstavby
chrámu. Kostol bol totiž postavený za 15
mesiacov.
J. Em. Jozef kardinál Tomko poukázal
aj na skutočnosť, že viac ako hmotná
stavba kostola znamená vnútorné dielo
Božej lásky v človeku. Kostol má teda motivovať jedinca, aby sa posväcoval a svoj
život viac spojil s Kristom, ktorý je skutočným Kráľom ľudských sŕdc. Svitský svojmu
účelu slúži už 25 rokov. Aj veriaci, ktorí ho
navštevujú, majú napĺňať Boží plán spásy
- ohlasovať Ježiša Krista, ktorý je Vykupiteľom a Spasiteľom sveta. Pravdou je, že
sú farnosti a kostoly, ktoré sa honosia výročiami počítajúce stovky rokov. Svitské
výročie sa popri nich javí ako nepatrné
zrnko a na prvý pohľad nie veľmi dôležité.

Je však potrebné vidieť
súvislosti.
Mesto Svit je mladým
mestom. Od počiatku
jeho vzniku tu žili veriaci
ľudia, ktorí sa kostola dožadovali. Dokonca aj
podnikateľ Baťa mal
v plánoch mesta zaznačené miesta na výstavbu
kostolov. Žiaľ, vinou komunistického režimu, sa
táto túžba veriacich nemohla naplniť celé desaťročia.
V archívoch farského
úradu sa nachádzajú kópie listov, ktoré veriaci neustále adresovali vtedajším
politickým
aj
cirkevným predstaviteľom. Sú vyjadrením odvahy ľudí, ktorí napriek
možným rizikám venovali
veľ ké úsilie – na prvý pohľad neúspešné. No ono
v podstate tvorilo základ pre neskoršiu
dobu, kedy sa vplyvom modlitieb a obiet
ľudí vytvorila priaznivejšia situácia na
stavbu kostola.
Jedna generácia dostala od Boha milosť
modliť sa a obetovať, druhá mala milosť
kostol postaviť. Na rade je ďalšia, ktorá
má úlohu udržať ho po stránke materiálnej, a čo je najdôležitejšie – má udržiavať
plamienok viery vo svojich srdciach a zapaľovať prostredie života myšlienkami

evanjelia, ktoré privádza človeka k spáse.
Výročie posviacky kostola vo Svite malo
i zámer spomenúť si na tých, ktorí boli
ochotní aj za cenu života napomôcť výstavbe kostola a zároveň povzbudiť súčasníkov, aby nezabudli na obety predkov
a živili myšlienku evanjelia aj dnes. Telo
a Slovo Pánovo, ktoré sa rodí v príbytku
Boha – v chráme – im bude na tejto ceste
výdatným pokrmom a povzbudením.
ThDr. Štefan Vitko, PhD.
farár

Deň objatia

Pravé bohatstvo nespočíva v peniazoch, smartfónoch a iných materiálnych
daroch. Spočíva v radosti,
v láske, v úsmeve a v objatiach! 27. júna sa členovia mládežníckeho parlamentu vo Svite v rámci
Dňa objímania rozhodli rozdávať objatia zadarmo pre každého.
Do tohto dňa sa zapojilo viac ako 30 slovenských
miest a viac ako 25 krajín sveta. Naše malé mesto
sa stalo súčasťou tohto dňa a spolu sme rozdali 2989
objatí. Vyčarili sme na tvári mnohých ľudí úsmev,čo
v nás zanechalo veľmi dobrý pocit z toho,že sme
niekomu zlepšili deň a aspoň na chvíľu sme ho obdarili kúskom šťastia. Aj obyčajné objatie dokáže
zázraky.
Objatie je mimoriadne účinným prostriedkom
proti strachu, zaháňa hádky a pôsobí upokojujúco.
Objímať sme vyrazili o desiatej doobeda a prešli

sme mestským úradom, strednou školou, obomi základnými školami a aj
samotnými ulicami mesta. Deň objatí
sa vo Svite konal už tretí rok a stále

sa stáva populárnejším. Veríme,že aj
na budúci rok vás svojimi objatiami
potešíme!
Mládežnícky parlament Svit
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Za odmenu na výlet do Prezidentského paláca
Úspešní žiaci druhého stupňa boli 15. júna 2016 ocenení za
to, že sa celý rok usilovne učili a úspešne reprezentovali školu
v rôznych súťažiach. Odmenou bol výlet do Bratislavy spojený
s návštevou Prezidentského paláca v Deň otvorených dverí.

Už pri vstupe do Grasalkovičovho paláca nás ohúrilo
hlavné schodisko a krásne vyzdobený interiér. Nahliadli
sme do prijímacieho salóna,
zeleného salóna, malej jedálne, kaplnky sv. Barbory či
sály, v ktorej pán prezident
Andrej Kiska prijíma návštevy
a prednáša príhovory, ktoré
sa vysielajú v televízii. Napriek
nepriaznivému počasiu sme si
nenechali ujsť prehliadku pre-

9

zidentskej záhrady, odkiaľ sme
sa presunuli na nádvorie Bratislavského hradu.
S výletom sme boli všetci
spokojní a potvrdilo sa nám,
že sa oplatí usilovne pracovať,
pretože odmena príde vždy.
Ďakujeme aj Nadácii Chemosvit za poskytnutie finančného príspevku na autobusovú dopravu.
Žiaci, ZŠ Mierová, Svit

Medzinárodné sympózium
Priemyselná toxikológia

Koncom júna sa vo Svite uskutočnilo trojdňové,
už 36. medzinárodné sympózium Priemyselná toxikológia. Hostia zo Slovenska a Čiech sa prezentovali v hoteli Spolcentrum a prednášky a diskusie
prebiehali v rokovačke Chemosvitu, a. s.
Sympózium sa uskutočnilo pod záštitou primátora
mesta Svit Ing. Miroslava Škvareka. Predsedu vedeckého výboru konferencie prof. RNDr, Milana Melníka, DrSc. prijal predseda predstavenstva a. s. Chemosvit Ing. J. Mervart.
Odznelo na ňom 19 veľmi zaujímavých prednášok.
Ústredným mottom prvého dňa bola toxicita chemických látok v životnom prostredí a zdravotníctve
a sympózium pokračovalo vedecko-výskumnými poznatkami v odbore analytických metód v toxikológii
a environmentalistike, o rádioaktivite v životnom
prostredí, jadrovej energii a obnoviteľných zdrojoch
energie.

Všetky cesty vedú do Ríma...
Tá naša však viedla najskôr do Florencie – kolísky renesancie. Naše putovanie sme začali v Bazilike sv. Lorenza s kaplnkou rodu Medici, rodu, ktorý Florencii nielen vládol, ale aj,
ako by sme dnes povedali, „sponzoroval“ mnohých jej skvelých umelcov, vrátane Michelangela, ktorý práve túto kaplnku
preslávil svojimi nádhernými sochami.
Okrem Dómu Panny Márie
Kvetnej s priľahlou zvonicou
a krstiteľnicou sme si prezreli
Námestie Signorie s neodmysliteľným Michelangelovým
Dávidom, most Vecchio, palác
Uffizi i palác Pitti, tiež Baziliku
sv. Kríža, ktorý je miestom posledného odpočinku mnohých
významných Florenťanov, spomeňme aspoň Michelangela,
Galilea Galileiho a Machiavelliho.
Potom nás už vítal Rím. Rím
kresťanský s Bazilikou sv. Petra
(vyzdobenou majstrovskými
dielami Michelangela, Berniniho a iných umelcov), so svätopeterským námestím, s Bazilikou Panny Márie Snežnej,
s Bazilikou sv. Petra v okovách
(s Michelangelovým Mojžišom),
Fontánou štyroch riek i legendárnou Fontánou Di Trevi.
Rím antický s Koloseom i Forom Romanom, s Panteonom
i Kúriou.

A „mix“ všetkých historických epoch, krajín a civilizácií
vo Vatikánskych múzeách. „Če-

rešničkou na torte“ bola Michelangelova Sixtínska kaplnka.

K tomu dobrá talianska pizza, cestoviny, zmrzlina, večerné kúpanie sa v mori a veľa,
veľa štedrého talianskeho
slnka...
Žiaci 2. stupňa
ZŠ Komenského ul.
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c NARODILI SA

Samuel Gabriš, Pavol Štrbák, Simona
Sedmáková, Nina Pačanová, Viktória
Horváthová, Lea Čunderlíková, Artur
Hudák, Róbert Török

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

V príjemnej atmosfére prebiehalo stretnutie jubilantov, ktorí sa v 2.štvrťroku dožili
významných životných jubileí. Pozdravil ich a zablahoželal im viceprimátor Ing. I.
Zima. Najstarší medzi nimi boli 90 roční - Irena Kalafutová a Ing.Anton Bezák. Sviatočný punc tomuto stretnutiu dali aj učitelia SZUŠ Fantázia Jožko Štrbka a Mirka
Trembáčová. Jubilantom i touto cestou srdečne blahoželáme!
Foto: P. Kostka

= SPOMIENKY
Nie plač a slzy zanechávam. Nie bolesť, čo už nebolí. Len s rosou líham na
noc k trávam, len čo rád
mal som, zanechávam.
22. júla uplynie rok od
úmrtia nášho drahého
manžela, otca a dedka
Ing. MILANA GONDU.
Za Vašu tichú spomienku ďakuje
smútiaca rodina

Nezomrel som, lebo
viem, že budem žiť
v srdciach tých, ktorí ma
milovali.
Dňa 29. 7. 2016 si s hlbokým smútkom pripomíname smutné 7. výročie,
keď nás navždy vo veku
41 rokov opustil manžel, otec, syn, brat
a kamarát
JÁN PRUŽINSKÝ.
Stále na neho s láskou a úctou spomína najbližšia rodina, priatelia a známi. Tí, ktorí ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme. Smútiaca rodina

Dňa 16. júla 2016
uplynul rok od
chvíle, čo nás navždy po ťažkej chorobe opustila moja
milovaná manželka
HELENA IMRICHOVÁ.
Neuplynie deň, aby som si na ňu s
láskou nespomenul ja i celá rodina.
Prosím preto i vás, aby ste jej aj vy
venovali tichú spomienku.
Ďakuje manžel Jozef, švagriné,
švagrovia a ostatná rodina.
Ak nás opustí
niekto blízky, odchádza s ním aj
niečo z nás. A navždy ostane
prázdne miesto
tam, kde sme pociťovali jeho blízkosť.
18. júla uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil vo veku 63 rokov manžel, otec a dedko
JOZEF GIBLÁK.
Smútiaca rodina

Jednou z najťažších chvíľ
v živote je strata rodičov. Preto aj spomienka
na nich je vždy príležitosťou na zamyslenie
a poďakovanie.
Pred 40 rokmi nás 24.
júna vo veku nedožitých
62 rokov opustil otec AUGUSTÍN JURČÁK a pred 5 rokmi,
27. júla vo veku 89 rokov od nás navždy odišla mamka,
stará mama a prastará mama BLANKA JURČÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosím, s nami tichú
spomienku.
Syn Miroslav a dcéra Milena s rodinami.

Ivan Gurník a Lucia Rakovská, Michal
Jemala a Miroslava Duláková, Pavel
Koričanský a Nora Šubová, Dominik
Krzysiek a Simona Gnebusová, Oliver
Neupauer a Denisa Hajná, Ing.Miloš
Šmálik a Mgr.Mária Rušinová, Milan Piontek a Alena Jendrichovská, Ing.Ján
Dúbravčík a Mgr.Dagmar Pavlová, Jakub Liskay a Mgr.Barbora Stanová,
Mgr.Lukáš Bordáč a Mgr.Zoja Viazanicová

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
Jún

70 ROKOV
Eduard Ryba, Emil Šoltés, Sonja Prokopová, Jana Mariacaová
75 ROKOV
Blažena Bičárová, Katarína Melušová,
Kornélia Tatarková, Alžbeta Heráková,
Zuzana Barnášová
80 ROKOV
Mária Nahalková, Jozef Ondruško,
Monika Kasprišinová, Emil Kovalčík,
Mária Urbanová

85 ROKOV
Ján Slamený, Ľudovít Dubiel, Irena Hulínová
90 ROKOV
Irena Kalafutová, Mária Kučerková, Ján
Pitoňák

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Mária Mišeková (92), Alžbeta Kumorovitzová (94), Andrej Palička (67), Otília Satalová (75), Viera Karabášová (82),
Ján Popadič (80), Ján Bednarčík (73),
Ján Jurčo (76).
AK SI NEŽELÁTE
V prípade, že si neželáte, aby sa Vaše jubileum, sobáš, resp. narodenie dieťaťa zverejnilo v tejto rubrike, prosíme o oznámenie v redakcii – MsÚ, č. dv. 116, č. t. 7875 114.

Život nenavráti, čo
osud vzal, ostala len
spomienka
a v srdci žiaľ.
Dňa 9. augusta 2016 si
pripomenieme 3.výročie úmrtia našej milovanej mamky, babky a svokry MAGDALÉNY KLEINOVEJ.
9. júla sme si pripomenuli 32.výročie úmrtia nášho milovaného otca, starého otca a svokra JÁNA KLEINA.
Za tichú spomienku ďakuje syn Vašek s manželkou
a ostatnou rodinou
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Pes je nielen zábava, ale aj zodpovednosť
Každý človek má právo vlastniť svojho domáceho miláčika, pričom väčšina ľudí uprednostňuje z domácich zvierat psov a inak tomu nie je ani v našom meste.
Chov psov však nepredstavuje len príjemný a zábavný koníček, ale vyžaduje aj určitú
zodpovednosť za správanie
psa, či jeho vplyv na okolie
a s tým je spojený dlhodobý
problém znečisťovania verejných priestranstiev. V súčasnosti je v platnosti legislatíva,
ktorá stanovuje pre chovateľov
psov pomerne prísne pravidlá
a povinnosti, ktoré musia dodržiavať, avšak tieto sú upravené tak, aby boli jednak zohľadňované základné prirodzené potreby psa a jednak aby
majiteľ psa jeho chovom nijakým spôsobom neohrozoval
a neobmedzoval verejnosť,
resp. ostatných obyvateľov obcí
a miest.
Jedným zo základných pravidiel, ktoré by mali majitelia
psov dodržiavať pri voľnom pohybe so psom na verejných
priestranstvách, je zbieranie
psích exkrementov, nakoľ ko
táto povinnosť vyplýva majiteľom psov zo zákona č. 282/
2002 o podmienkach držania
psov v znení neskorších predpisov a rovnako aj zo Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Svit č. 6/2002, ktorým sa
upravujú podmienky držania
a chovu psa v meste.
Väčšina slušných a zodpovedných psíčkarov túto povinnosť dodržiava, avšak bohužiaľ
existujú aj výnimky, ktoré svoje
povinnosti nedodržiavajú a tým
hádžu nepriaznivé svetlo aj na
poctivých a zodpovedných majiteľov psov.

Na odstraňovanie psích výkalov existuje v súčasnosti
dosť široká škála pomôcok,
ktorú môžu psíčkari využívať
a faktom je, že odstraňovať

EKO okienko

po svojom psovi výkaly je zákonnou povinnosťou majiteľa
psa a je možné ho vysypať

v akomkoľvek vrecúšku do
akejkoľvek smetnej nádoby,
dokonca aj na komunálny odpad, samozrejme s výnimkou
nádob určených na separovaný odpad.
Nejde pritom len o akési
udržiavanie estetického hľadiska verejných priestranstiev,
ale najmä o dodržiavanie hygieny v tom zmysle, aby nedošlo k prenášaniu rôznych in-

fekčných ochorení na ľudí
a taktiež aby sa zabránilo nákazám medzi jednotlivými
psami navzájom.
Majitelia psov by si mali
v prvom rade uvedomiť, že ich
pes sám po sebe upratať nevie a v rámci svojej zodpovednosti sú povinní urobiť to za
neho. Rovnako je potrebné
brať na vedomie, že v zmysle
zákona a riešenia problematiky znečisťovania verejných
priestranstiev ten, kto vedie
psa a neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes
zničil verejné priestranstvo, sa
dopustí priestupku a môže
mu byť uložená pokuta do 65
eur.
Medzi ďalšie rozumné dôvody, prečo zbierať psie výkaly je udržiavanie čistoty
mesta, čistých ulíc, parkov
a trávnikov, čo v konečnom
dôsledku slúži k zvyšovaniu atraktivity mesta a zaručuje, že
sa domov nevrátite s nechceným darčekom na topánke.
Taktiež, že deti sa môžu bez
obáv hrať na detských ihriskách a trávnatých plochách,
po daždi a v teple sa nešíri do
okolia nepríjemný zápach
a mesto nemusí každoročne
vynakladať obrovské financie
na hromadný zber exkrementov a následnú úpravu verejných priestranstiev.
Týmto môžeme len apelovať na majiteľov psov, ktorí na
ich venčenie využívajú verejné
priestranstvá, aby niesli zodpovednosť za svojich domácich miláčikov a skúsili byť
ohľaduplnejší voči ostatným
obyvateľom mesta.
LF, foto: Jakub Elcner
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Za víťazstvo
v celonárodnej súťaži
mestský bicykel
Vo štvrtok 16. júna 2016 sa
v Sliači uskutočnilo vyhodnotenie celonárodnej súťaže „Do
práce na bicykli“, v ktorej
mesto Svit obhájilo svoje minuloročné prvenstvo v kategórii
najviac najazdených kilometrov
podľa počtu obyvateľov.
Okrem putovnej ceny a diplomu priniesli zástupcovia mesta
- viceprimátor mesta Svit Ing. Ivan
Zima a koordinátorka projektu za
mesto Svit Mgr. Mária Rušinová z
vyhodnotenia výsledkov ako cenu
za víťazstvo vo svojej kategórii
červený mestský bicykel DEMA
MADELINE STYLE.
Súťaž bola určená tímom zamestnancov pracujúcich v rovnakej firme alebo inštitúcii, ktorí sa
zaregistrovali, v období od 01. do
31. mája 2016 dochádzali do
práce na bicykli a svoje najazdené
kilometre evidovali do registračného systému.
Tímy registrované v meste Svit
najazdili v máji spolu neuveriteľných 15.489,7 km a zaradili tak
naše mesto na 12. priečku v konkurencii podstatne väčších miest.
Po prepočte výsledkov podľa
počtu obyvateľov však Svit získal
1. miesto v celonárodnom meradle v kategórii samospráva, kde
súťažiaci najazdili spolu najväčší
počet kilometrov, prepočítaných
úmerne k počtu obyvateľov danej
samosprávy.
Slávnostné vyhlásenie lokálnych
výsledkov a odovzdávanie prebehlo v rámci programu osláv Dní
mesta Svit v sobotu 25. júna 2016
na Námestí J. A. Baťu pred Domom kultúry.
LF
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Uplynulo 55 rokov od vzniku Domu detí – dnes CVČ
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Roky 2014 – 2016
Mestský tabor v roku 1986
X.olympiáda MŠ 2016
Zatiaľ ostatnú kapitolu svojej činnosti
píše Centrum voľného času od októbra
2014 v priestoroch Mestského úradu
na Hviezdoslavovej ulici.
Renováciou voňajúce, ale opäť menšie
a menej vyhovujúce. Väčšina krúžkov tak
využíva priestory škôl a školských zariadení
mimo sídla CVČ, prínosom je, že športové
krúžky môžu trénovať vo väčšej miere
v malej telocvični.
Svoje hlavné poslanie – vytvárať deťom
a mládeži podmienky a poskytnúť priestor
na rozvoj ich záujmov, záujmové vzdelávanie a zmysluplné využívanie voľného času
sa však stále snažíme v Centre v plnej
miere napĺňať.
Viac ako tristo členov - od detí z materských škôl, mladších i starších žiakov, mládeže a dospelých, navštevovalo 33
krúžkov so zameraním na telovýchovu
a šport, jazykové vzdelávanie, techniku,
tanečné a výtvarné umenie. Každé dieťa,
každý člen mal možnosť zažiť úspech, napĺňať si svoje sny, nájsť si tú svoju správnu
záľubu. Pod odborným vedením vedúcich
krúžkov a trénerov rozvíjali svoje zručnosti,
schopnosti a talent, rozširovali si vedomosti, trénovali. Dovoľ te, aby sme vám ich
predstavili: basketbaloví tréneri Michaela
Drobná, Rudolf Kovalík a Ladislav Kralinský, plaveckí tréneri Juraj Majlát a Jana
Lenártová, lukostrelecký tréner Ivan
Šimo, gymnastky Ivana Pristačová, Lenka
Kaňuková a Iveta Kukurová, futbalový
tréner Ľuboslav Habiňák, tréner zjazdového lyžovania Miroslav Ilavský, tenisový
tréner Štefan Joppa, jazykové lektorky
Blažena Lopatová, Božena Neuvirthová
a Františka Kovalčíková, plastikový modelár Leopold Klas, tanečné trénerky
Alena Valašková, Alžbeta Hurčalová
a Janka Bachratá, rybár Peter Mazúr, aj
dobrovoľníci Tomáš Barabas, Matej Kojš,
Mária Zentková. Riaditeľ kami v posledných dvoch rokoch boli Ingrid Lindemanová a Nadežda Kumorovitzová,

Mestský tábor 2014-2016
vychovávateľ kou je Gabriela Bujňáková.
Pravidelná krúžková činnosť však nie je
jedinou, hoci nosnou činnosťou CVČ. Podpora mládežníckych iniciatív a neformálne
vzdelávanie mladých ľudí je ďalšou úlohou,
ktorá sa stáva súčasťou našej práce a možnosťou ďalej rozširovať spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú
problematikou voľného času detí a mládeže v meste.
CVČ sa stalo mentorom mládežníckeho
parlamentu a podporilo tak iniciatívu mladých ľudí na prepojenie spolupráce s mestom. Mládežnícky parlament zrealizoval
niekoľ ko mimoriadne úspešných a zaujímavých aktivít – študentský ples, vytvorenie rekordu v počte tancujúcich belgický
tanec, deň objatí Hug Day, športový deň
Svit športuje, spolupracuje s mladými
ľuďmi a mládežníckymi parlamentmi v Poprade, Vranove nad Topľou, v partnerskom meste Česká Třebová sa zapojili do
projektu Vojnoví veteráni, ako dobrovoľ-

níci pomáhajú realizovať podujatia pre
deti, ktoré organizuje CVČ.
Činnosť CVČ vyvrcholila v tomto školskom roku Týždňom aktivít: Deň otvorených dverí s tvorivou dielňou a vytváraním
obrích teneríf, možnosťou vidieť priamo
prácu šikovných plastikových modelárov
a tréning lukostrelcov, X. Svitská olympiáda materských škôl, olympiáda anglického jazyka, MDD v Baby Centre
a Deň detskej radosti pri Kolibe. A aj toto
leto opäť patrí deťom v mestských táboroch.
Centrum voľného času uzatvára ďalší
školský rok - v poradí jubilejný päťdesiaty
piaty. V septembri otvorí opäť svoje brány.
Či jeho činnosť naplní predstavy a požiadavky detí, mládeže a mladých ľudí na
kvalitné trávenie voľného času, závisí od
všetkých – od vychovávateliek, vedúcich,
trénerov a predovšetkým od mesta a jeho
podpory.
N. Kumorovitzová
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Letné aktivity seniorov
Počas leta ZO JDS vo Svite
v spolupráci s OO JDS v Poprade a ďalšími organizáciami
v meste Svit pre seniorov pripravili niekoľko organizovaných akcií:
n V sobotu 16. júla sa v Novej Lesnej uskutočnila okresná turistická súťaž 8-členných družstiev ZO JDS v chodení s turistickými paličkami (nord walking).
n V stredu 20. júla sa od 9.00
do 12.00 h uskutoční turistická
vychádzka v okolí studničky spojená s opekaním toho, čo si
každý donesie (prihlásiť sa môžete u J. Hulína, alebo M. Želonku).
n Vo štvrtok 4. augusta sa
uskutoční výlet po železnici z Popradu do Čachtíc (J. Štefko, Ľ.
Kuzmíková).
n v piatok 26. augusta sa od
13.30 h uskutoční pietny akt kladenia vencov k 72. výročiu SNP
za účasti aj seniorov (M. Jurčák,
A. Hanzlíková).
n Od pondelka 29. augusta do
soboty 3. septembra 2016 sa
uskutoční liečebný pobyt 22 seniorov v kúpeľoch vo Vyšných
Ružbachoch, v cene 140 eur je
ubytovanie, strava a procedúry
(M. Jurčák, A. Hanzlíková).
n V stredu 14. septembra tematický autobusový zájazd do B.
Štiavnice (A. Tokár, A. Gejdošová).
-ák-

Medzinárodný festival krojovaných bábik
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V dňoch 2. – 7. júna 2016 sa v mestách okresu Poprad a Kežmarok uskutočnil už XX.
ročník Medzinárodného festivalu krojovaných bábik. Ide o festival, kde sa deti každoročne stretávajú spontánne, neformálne a bez súťažného napätia.
V rámci osláv Dňa detí sa
snažia o zapojenie más zo
škôl do „tvorivých dielničiek".
Zúčastnené detské kolektívy
sa prezentujú vlastnými umeleckými vystúpeniami, ale
i odovzdávaním ľudových tradícií verejnosti. Jeho charakteristickými znakmi sú niekoľkodňové trvanie, vystupovanie v rôznych mestách podtatranského regiónu so symbo-

teľstva medzi národmi si ich
zástupcovia súborov vymieňajú a nechávajú na pamiatku.
V rámci tohto podujatia sa
v piatok 3. júna 2016 uskutočnili vystúpenia detských folklórnych súborov pre základné školy aj v Dome kultúry vo
Svite. Spoločný program
v rámci týchto vystúpení si pripravili dva partnerské kolektívy: folklórny súbor Jánošíček

lom festivalu - krojovanou bábikou - hračkou, ktorá charakterizuje svojim oblečením zúčastnený kolektív. Symbolika
bábiky vyjadruje i to, že dieťa
je ako bábika a na znak pria-

zo Svitu a jeho hosť súbor Piladzitis z Lotyšska.
Vystúpeniami pre školy sa
tieto súbory prezentovali svojimi profilovými programami,
ktoré boli pre oba kolektívy

charakteristicky odlišné nielen
hudobne, spevom, ale aj krojovo. Stretli sa tu svojím naturelom zaujímavé úplne odlišné kultúry.
Oba kolektívy mali v rámci
festivalu ešte spoločné vystúpenia v Poprade a Kežmarku.
V Kežmarku si medzi sebou
navzájom vymenili symboly
festivalu - krojované bábiky.
Lotyšská bábika putovala do
múzea v Stropkove a slovenská bábika putovala
k súboru Piladzitis do Lotyšska. Je to už 18. bábika, ktorú Jánošíček poslal
a daroval do rôznych krajín (3x Česká republika,
2x Poľsko, 2x Ukrajina, 2x
Lotyšsko, 2x Litva, Bulharsko, 2x Rusko, 2x Arménsko, Turecko a súboru Grbarčieta Bratislava).
V rámci 20. jubilea
vzniku festivalu aj súboru
Jánošíček bol vydaný
propagačný
materiál
v podobe PEXESA, v ktorom nájdete fotografie 18
hosťujúcich kolektívov súborom Jánošíček, charakteristické aktivity festivalu a fotografie zahraničného účastníka
Piladzitis na jeho jubilejnom
ročníku.
Foto a text:
Bc. V. Horňáková, Dis. art.

Seniori vo Svite si aj tento rok zašportovali

V športovom areáli mestskej časti Svitu – Pod Skalkou sa 14. júna 2016 konal už
VI. ročník Okresných športových hier seniorov. Organizátorom hier bola ZO Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite na čele s predsedom Mgr. Miroslavom Jurčákom v spolupráci s OO Jednoty dôchodcov v Poprade.
Po otvorení podujatia a krátkom kultúrnom programe Zábavnej skupiny Svittasenior pod vedením Alexandra Tokára pozdravil seniorov aj primátor mesta Svit Ing.
Miroslav Škvarek.

Celé podujatie sa nieslo v skvelej priateľskej atmosfére, ktorú povzbudzovalo krásne
slnečné počasie. Na okresné športové hry
prišlo povzbudiť súťažiacich takmer 130 seniorov zo siedmich základných organizácií

Jednoty dôchodcov Slovenska z okresu Poprad, Kežmarok a hosťami boli aj seniori
z Betliara. V jednotlivých disciplínach súťažili
jednotlivci a dvojčlenné družstvá mužov
a žien. Obe pohlavia s veľ kým nasadením
ukázali svoju športovú zdatnosť aj v pokročilom veku.
Seniorskí športovci bojovali o prvenstvo
v troch súťažných disciplínach – hod granátom na cieľ, kop na malú futbalovú bránku a hod na basketbalový kôš a v dvoch
nesúťažných – ruské kolky
a hod šípkami.
Aj vďaka mestu Svit boli
najúspešnejší seniori odmenení medailami, diplomami,
účastníckym
odznakom
a vecnými cenami. Seniori
prežili krásny športový deň
plný zábavy a domov odchádzali spokojní a nadšení so
slovami „stretneme sa opäť
o rok“.
Dominika Pacigová
Foto: A. Gejdošová
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Úspech našich muzikantov na EURO 2016
Ľudová hudba Jánošík zo Svitu má na konte nemalé množstvo pozoruhodných
koncertov po krajinách Európy i sveta. Viackrát účinkovala v rámci letných i zimných olympijských hier v Slovenskom dome a na významných festivaloch. Pred
pár dňami sa vrátila z Majstrovstiev Európy vo futbale, ktoré sa konali vo Francúzsku. Práve o tomto ich pobyte som sa krátko pozhovárala s kapelníkom Jankom Froncom.

Ako ste sa na toto významné podujatie dostali a v akom zložení ste účinkovali?
Bolo to na pozvanie Slovenského futbalového zväzu – naše doterajšie vystú-

penia mali taký priaznivý ohlas, že nás
oslovili, aby sme prezentovali naše umenie
v troch mestách, kde sa odohrávali zápasy
našich futbalistov. Vieme, že na Slovensku
je veľa vynikajúcich kapiel, ale naše doterajšie úspešné účinkovanie a dobré kontakty iste dopomohli k tomu, že nás oslovili. Je to pre nás veľ ká česť a veľmi si to
vážime. Od roku 2014 pôsobíme poväčšine v zložení Jano Hurajt, Tomáš Koky a
ja. V tejto „trojke“ sme aj vycestovali na
EURO 2016.
Kde a s akým úspechom ste sa predstavili v dejisku ME?
Mali sme tri hlavné koncerty – prvý v
Bordeaux, kde naši mali za súpera Wales.
Hrali sme pre činovníkov Slovenského futbalového zväzu ale i UEFA. Druhé vystúpenie bolo v meste Lille, dejisku stretnutia
s Ruskom– tam sme zažili nezabudnuteľný
pocit, keď sme z balkóna izby hotela na
námestí hrali pieseň Na kráľovej holi a
stovky Slovákov, ktorí boli na námestí –
spievali s nami. Bolo to veľmi silné, až dojímavé. Proste jedinečné! Na záver sme
koncertovali na lodi v meste Lyon.

Záslužné aktivity Pro Meliori

Už po tretí raz sme sa zapojili do celoslovenského dobrovoľníckeho maratónu
Nadácie PONTIS, Naše Mesto. Okrem tradičnej obnovy knižnej búdky a Náučného
chodníka Baba sme tohto roku zamakali aj v Múzeu tatranskej kinematografie a fotografie v Starom Smokovci.

Na obnove knižnej búdky pri Dome kultúry sa nás stretlo celkom 11 a okrem opráv
búdky a doplnenia kníh sme prečistili okolie, vyčistili burinu z chodníkov námestia
a deťom aj čo-to prečítali. Druhou aktivtou
sme opäť raz prečistili náučný chodník
Baba, a čuduj sa svete, ľudia nesklamali.
Nechali nám v tráve odpadky do troch 60litrových vriec. Okrem toho 9 dobrovoľníkov
poodhadzovalo z chodníka aj spadnuté ko-

náre a očistilo tabule od nálepiek.
Poslednou v rade,
no určite nie v dôležitosti, bola aktivita
v Múzeu tatranskej
kinematografie
a fotografie v Starom Smokovci zameraná na čistenie
vitrín a skenovanie
pohľadníc a diapozitívov. Okrem iného išlo aj o diapozitívy uznávaného fotografa Viliama Malíka, ktorého výstavu fotografií si
budú môcť návštev-

níci múzea prezrieť.
Už teraz sa tešíme na budúci ročník a veríme, že získame opäť nových pomocníkov!
Na záver nesmieme zabudnúť poďakovať
tým, ktorí finančne prispeli k nákupu materiálu a pomôcok. Vďaka patrí Nadácii PONTIS, Mestu Vysoké Tatry a Mestu Svit.
Ing. Michal Machala
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A aký bol ohlas divákov?
Musím úprimne, pri všetkej skromnosti
povedať, že fantastický. Ako kapela sme
ich zaujali a prekvapili – ale nemôžem nevyzdvihnúť jedinečný talent nášho Tomáša,
ktorý ich uchvátil svojim majstrovstvom na
rôznych nástrojoch – je to naozaj pán muzikant – multiinštrumentalista. Hrali sme
naše ľudové piesne, ale aj svetové evergreeny. Hudba je fenomén, ktorý búra akékoľvek jazykové bariéry. Hrali sme srdcom
a tak to i diváci prijímali.
Mali ste možnosť byť i priamo na zápasoch?
Samozrejme, zažili sme neskutočnú atmosféru troch obrovských nových štadiónov, tisíce našich slovenských fanúšikov –
bolo to niečo neuveriteľné.
A čo vás čaká najbližšie?
S veľ kou radosťou sme prijali pozvanie
Slovenského olympijského výboru na účinkovanie v Slovenskom dome v Rio de Janeiro v Brazílii na letnej olympiáde. Ideme
tam vo väčšom zložení – pribudne huslista
zo Žilinského komorného orchestra Miro
Baloga a cimbalista Dezider Auxmann.
Bude to náročné – 17 dní hrania, ale bývať
by sme mali pri pláži, takže dúfam, že bude
čas aj na oddych a relax.
Chlapcom držíme palce a bez pátosu
musím povedať – sme na Vás hrdí –
veď reprezentujete Slovensko ale i náš
Svit. Vďaka vám !
Poďakovala V.Žoldáková

Okresná organizácia Únie žien
v Poprade, Mesto Svit
a Podtatranské
osvetové stredisko
vyhlasujú okresnú súťaž

SPIEVA CELÁ RODINA

Každá súťažiaca rodina musí byť zastúpená minimálne dvomi generáciami a môže mať maximálne 5
členov. Súťaž sa uskutoční v 1. polovici októbra 2016. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť do 30.septembra
2016 u predsedníčky OO ÚŽ Ľ. Kederovej – č.t. 0904 879 926, 052/77
55 989. U nej získate i bližšie informácie.

DEŇ FANTÁZIE

SZUŠ Fantázia vás pozýva na Deň
Fantázie, ktorý sa bude konať dňa 2.
septembra od 13:00 v areáli pivovaru Buntavar. Príď te sa poprechádzať "Rozprávkovou cestou do
Fantázie“.

Stretnutie ABŠ

Aj tohto roku sa vo Svite stretnú absolventi Baťovej školy. Stretnutie
ABŠ za prítomnosti hostí z družobných K-ABŠ sa uskutoční v hoteli
Spolcentrum vo štvrtok 8. septembra 2016.

Mesto Svit

Denník polície
n 23. mája podala telefonicky žena informáciu, že mladý muž sa chce na železničnej trati postaviť proti vlaku za východným oplotením záhradkárskej osady Máj.
Hliadky mestskej a štátnej polície po príchode na dané miesto zistili, že ide o M.
S. zo Svitu, ktorý bol už mimo železničnej
trate. Sám priznal, že je pod vplyvom alkoholu, že mu už nič nehrozí. Išlo o skratové správanie sa. Privolaná RZP ho na
mieste ošetrila a previezla na ďalšie vyšetrenie do Levoče.
n 26. mája ležal na Ulici Fráňa Kráľa
muž vo veku 40 rokov. Krvácal z hlavy na
viacerých miestach. Pracovníci RZP skonštatovali, že ide pravdepodobne o epileptický záchvat, preto muž bývajúci prechodne na internáte Ul. Štefánikovej bol
prevezený do NsP Poprad.
n 26. mája dvaja občania rómskeho pôvodu rozbili v zariadení Kolkáreň herný
automat, pričom si jeden z nich porezal
ruku. Hliadka podľa opisu osôb a ďalším
šetrením zistila, že išlo o osoby z Gerlachova. Informácie o osobách a ich odchode zo Svitu taxíkom hliadka odovzdala
štátnej polícii.
n 28. mája pani Ľ. D. pri prechádzke so
svojím psíkom narazila na veľ kého bieleho
psa rasy dogabez vôdzky a náhubku. Doga napadla jej psíka, ju pohrýzla do ruky
a poškriabala na bruchu. Hliadka napad-
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nutú oboznámila s postupom riešenia jej
prípadu. Ľ. D. má absolvovať lekárske ošetrenie a so správou od lekára ísť na štátnu
políciu nahlásiť úmysel ublíženia na zdraví.
n 31. mája sa dostavili hliadky na Ulicu
Kpt. Nálepku do bytu pani O., ktorá nahlásila, že má problém so synom. Syn
u nej nemal trvalý pobyt, ale prišiel k nej
a pod vplyvom alkoholu jej nadával a hádal sa s ňou. M. O. z Tatranskej Štrby bol
upozornený, že keďže na uvedenej adrese
nemá trvalý pobyt a matka ako majiteľ ka
bytu si jeho prítomnosť nepraje, má byt
opustiť, čo aj vykonal a odišiel.
n 1. júna doplatil na odhodenie prázdnej fľaše od alkoholu D. G. zo Svitu. Po
dopití alkoholu fľašu vyhodil na námestí
a hliadke klamal, že to nebol on. Nevedel,
že bol videný hliadkou. Za znečisťovanie
verejného priestranstva mu bola udelená
bloková pokuta.
n 7. júna nahlásil pán S. z Ulice Kukučínovej informáciu, že na trávnatej ploche
je už dlhodobo položený bicykel. Hliadka
ho prevzala od pána S. a uložila na útvare
MsP. Majiteľ bicykla sa môže prihlásiť a na
základe poznávacích detailov mu bude
odovzdaný.
n 10. júna sa dopustil drobnej krádeže
v predajni Lidl pán A. V. zo Svitu. Za tento
skutok mu bola udelená bloková pokuta.
n 12. júna nahlásil problém s opitým
susedom pán D. S.. Sused V. D. nadával
deťom, neskôr vošiel do pivnice, kde bola
manželka D. S., kopol do dverí, ktoré
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buchli ženu do boku a tá si sťažovala na
bolesť v časti rebier. Celý problém patrí
do rúk štátnej polície.
n 16. júna priniesla pani Darina Slaná
na útvar MsP 20€ bankovku, ktorú našla
na zemi v predajni Lidl. Musíme pochváliť
statočnosť tejto ženy, ktorá si vo svojom
vysokom veku našla spôsob, ako peniaze
vrátiť. Peniaze boli odovzdané majiteľovi,
ktorý ju odmenil sladkosťou.
n 17. júna M. L. zo Svitu fyzicky napadol
Š. S. zo Šuňavy., ktorý bol u neho na návšteve. Vzhľadom na prítomnosť alkoholu
a správanie menovaného boli štátnou políciou použité donucovacie prostriedky
a bol predvedený na OO PZ k ďalšej realizácii tohto prípadu. Vypočutá bola aj
družka menovaného, ktorá celý incident
videla.
n 20. júna na zdravotnom stredisku
v čakárni chirurgie robila krik a dožadovala
sa vyšetrenia mimo poradia Z. K. z Rožňavy. Menovaná okrem šírenia značného
zápachu nevykazovala známky poškodenia zdravia. Na otázku, aký má zdravotný
problém, nechcela odpovedať. Z. K. nemala u seba ani doklad totožnosti, ani
preukaz poistenca, či iný doklad, kde by
bolo možné si overiť jej totožnosť, ktorú
preverila OO PZ.
n 28. júna ponúkal podomovým predajom Z. G. z Revúcej drobný kuchynský
riad a nože. Po preverení jeho osoby štátnou políciou bol menovaný odprevadený
z nášho mesta a už sa nevrátil.

Mesto Svit
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Na Mamut cupe u10 vo Vrútkach
I najmladší hokejbalisti z MhbK Lords Ball Svit kategórie do
10 rokov boli účastníkmi celoslovenského turnaja, Slovenského pohára – Mamut cupu, ktorý sa uskutočnil počas víkendu 17. 6. - 19. 6. na hokejbalovom ihrisku vo Vrútkach.
Tím, zložený z našich najmladších talentov z prevažne
svitských základných škôl a ZŠ
Batizovce, bol hneď v úvode
prekvapením celoslovenského
turnaja.
V konečnom poradí na 1.
mieste sa umiestnilo družstvo
ŠK Rebels 91 Topoľčany, 2. Kométa Vrútky, 3. MŠK Spišská
Belá, 4. Devínska Nová Ves Bratislava, 5. Medokýš Martin, 6.

MhbK Lords Ball Svit (bodovo
zhodne s Martinčanmi, rozhodlo skóre), 7. ŠK Hogo Žilina,
8. L2 Hockey Gajary Flames, 9.
THK Juniors Spišské Vlachy.
Hokejbalové nádeje, najmladší z MhbK Lords Ball Svit,
svojou hrou milo prekvapili
všetkých na celoslovenskom
turnaji, vrátane samých seba.
Hrali srdcom, bojovali, boli
skvelí, tímoví, hrali bez rešpektu

pred tímami zvučných mien.
Ďakujeme im za reprezentáciu mesta Svit, klubu a školy.
Ďakujeme i mladému trénerovi
Matúšovi Bucovi, jeho asistentovi Ondrejovi Mlynárovi
a Mgr. Martine Špirkovej, učiteľ ke zo ZŠ Mierovej Svit za pedagogickú výpomoc a starostlivosť o tento skvelý perspektívny tím počas majstrovského
podujatia vo Vrútkach.
Za necelý rok práce pod vedením trénera M. Buca, ako
i vďaka odohratým zápasom
počas celej sezóny v regionálnej Podtatranskej žiackej lige
U10, pod vedením oblastných
tímov pedagógmi Mgr. Martinou Špirkovou, Mgr. Andreou
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Panáčkovou (ZŠ Mierová Svit),
Mgr. Slávkou Slivkovou (ZŠ Komenského Svit), Mgr. Zuzanou
Hudákovou (ZŠ Batizovce),
mnohí hráči išli výkonnostne výrazne vpred, čo nám ukazuje
správne smerovanie nastaveného projektu v raste hokejbalových nádejí v meste Svit, v našom podtatranskom regióne.
Ďakujeme Mestu Svit, primátorovi Ing. Miroslavovi Škvarekovi, prednostovi Ing. Stanislavovi Kopčákovi, Nadácii Chemosvit, spoločnosti Cent Taxi Jozefovi Bujdošovi, riaditeľ kám
oboch svitských ZŠ za podporu
rozvoja hokejbalu a hokejbalového klubu Lords Ball.
PhDr. Ladislav Kalasz

Jánsky stolnotenisový turnaj

V sobotu 18. júna 2016 sa v Dome kultúry vo Svite – Pod
Skalkou uskutočnil Jánsky stolnotenisový turnaj o cenu prednostu Mestského úradu Svit.
Hlavným organizátorom tretieho ročníka turnaja bol poslanec
mestského zastupiteľstva Ján Babčák v spolupráci s Jánom Drobným a Jánom Hutníkom, o prípravu gulášu sa postaral Ján Hyben
a turnaj podporili Ján Hudaček, Ján Molitoris, Pivovary TOPVAR,
a.s. a Pohostinstvo Kopačka.
Zasúťažiť v stolnom tenise si prišli muži, ženy aj deti rôznych
vekových kategórií. Celkovo sa turnaja zúčastnilo okolo 40 hráčov,
ktorých povzbudzoval viac ako dvojnásobný počet fanúšikov. Tí
najlepší získali síce za svoje víťazstvo v turnaji cenu, ale veríme,
že pre aj ostatných bol odmenou príjemne strávený víkendový
deň s rodinou a priateľmi.

Letný hokejbalový tábor

Miestny Mládežnícky hokejbalový klub Lords Ball
Svit po úspešných dvoch minuloročných turnusoch
pozýva detských hokejbalových nadšencov opäť
na spoločné hokejbalové prázdniny.
Tentokrát na pobytovo-prímestský Letný hokejbalový tábor v termíne 1.8. - 6.8.2016, ktorý je určený
všetkým deťom ročníkov narodenia 2005 – 2008, každému bez rozdielu, či je hokejbalista, alebo nie. Od
pondelka do soboty, minimálne v čase od 8,00 hod.
do 14,00 hod., účastníkov čaká športovo – rekreačný
program na hokejbalovom ihrisku vo Svite (vedľa bývalého hotela Mladosť), výlety do prírody s opekaním, za poznaním našich Tatier, k tomu dvojdňový
športový pobyt s ubytovaním vo Vrútkach a to všetko
v závere zavŕšime mini turnajom s vyhodnotením celého spoločného týždňa opäť na hokejbalovom ihrisku
vo Svite. Bude to týždeň, v ktorom sa určite zabavíte,
zdokonalíte v zručnostiach a obohatíte si tak vaše
tohtoročné prázdniny.
Poplatok za letný pobytovo-prímestský tábor je
35,00 € (ubytovanie 1x nocľah vo Vrútkach, stravné
vo Vrútkach - 3.8. (večera), 4.8. (raňajky, obed), opekanie, občerstvenie, ceny, vyhodnotenie 6.8.). Počas
tábora treba mať so sebou železničný preukaz na
cestovné „zadarmo“, kartičku poistenca, hokejku, rukavice, štucne, holenné chrániče (futbalové)
PRIHLÁSIŤ SA JE POTREBNÉ NA 0911448709,
0903524244, NAJNESKÔR DO 25. 7. 2016 i s poukázaním poplatku na účet MhbK Lords Ball Svit: SK
7409000000005071805079. Prihlášky si treba vyžiadať telefonicky alebo na: lords.ball.svit@gmail.com,
a tak vám na Vašu uvedenú mailovú adresu zašleme
podrobnejší program letného tábora i s prihláškou.
Tešíme sa na ďalšie spoločné športové leto s vami :)

X. Nohejbalový turnaj 2016

V sobotu 25.6.2016 sa uskutočnil 10. ročník nohejbalového turnaja trojíc,
ktorý sa konal v rámci Dní mesta Svit. Uskutočnil sa v priestoroch športového areálu ZŠ na Mierovej ulici.
Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev. 4 boli zo Svitu, 2 z nášho družobného
mesta Česká Třebová, po jednom z Jakubian, Veľ kej Lomnice, Važca a Bystrého.
Družstvá boli rozdelené do dvoch šesťčlenných skupín, kde odohrali stretnutia
každý s každým na dva hrané sety do jedenásť. Do záverečných vyraďovacích
stretnutí postúpili prvé štyri družstvá. Do finále sa prebojovali domáci Svit a
družstvo z Bystrého. Domáci vyhrali 2 : 0 a stali sa celkovým víťazom turnaja.
Svit hral v zložení: Hulín Igor, ml., Hulín Marek a Sikoriak Gabriel. Tretie
miesto obsadilo družstvo Chemosvitu v zložení: Štefaňák Peter, Klein Marián,
Petrilák Vladimír. Prvé tri družstvá si za svoje umiestnenie prevzali poháre. Za
nováčika turnaja bolo ocenené družstvo Mestskej polície Česká Třebová a cenu
za najlepšieho hráča si prevzal Jaroslav Križan z Bystrého.
Turnaj bol na veľmi dobrej športovej a spoločenskej úrovni a poďakovanie
patrí organizátorom, Mestu Svit a ZŠ na Mierovej ulici za poskytnutie športových
priestorov a pomoc pri organizácií tohto podujatia.
Milan Lopušniak

Mesto Svit
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Bronzový úspech svitských hokejbalistov

Naši nedávni hokejbaloví víťazi Slovenského pohára z MHbK
Lords Ball Svit U16 sa v dňoch 10. - 12. júna 2016 zúčastnili
ďalšieho prestížneho hokejbalového turnaja Nitrava cup
v Nitre. Tentokrát si svoje sily zmerali so súpermi súťažiacimi
o triedu vyššie, v kategórii do 17 rokov.
V desiatom ročníku mládežníckeho hokejbalového turnaja
Nitrava cup v meste pod Zoborom si hráči oblečení vo svitských farbách v základnej skupine postupne vybojovali semifinálovú pozíciu víťazstvom
nad Žochármi z Topolčian /4:1/
a nerozhodným výsledkom s
Medokýš Martin /2:2/. V semifinálovom dueli natrafili na domáce družstvo Dynamax Nitra.
Vo vyrovnanom zápase prevládala kvalitná hra oboch družstiev. Hral sa rýchly, útočný hokejbal, kde obe družstvá
ukážkovo zabojovali o finále.
Viac športového šťastia mali
predsa len nitrianski hráči s konečným výsledkom 3:2 pre
Nitru.
V zápase o tretie miesto naši
Lordi zabojovali opäť s topolčianskymi Žochármi, v ktorom
si obhájili svoje predošlé víťazstvo, tentoraz pomerom 4:2. A
tak k nedávnemu zlatu v kategórii U16 pribudla ďalšia medaila, tentokrát vo farbe
bronzu vo vyššej kategórii U17.

Bol to ťažký turnaj, kde všetci
boli veľmi vyrovnanými súpermi.
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V konečnom poradí na Nitrava cupe U17 získalo 1.
miesto družstvo Black Horses
Liptovský Mikuláš, na striebornej priečke skončilo domáce

mieste skončili Žochári Topoľčany a piatu priečku obsadilo
drustvo Medokýš Martin. V individuálnych oceneniach bol za
najlepšieho obrancu vyhlásený
hráč Svitu Erik Muráň.
Našim hokejbalistom blahoželáme, ďakujeme za skvelú re-

mužstvo Dynamax Nitra a
bronz si odniesli naši - MHbK
Lords Ball Svit. Na štvrtom

prezentáciu a prajeme veľa ďalších športových úspechov!
LK

Náš rozhovor s manažérom Iskry Svit Ing. Michalom Madzinom

Priestor pre mládež

pre sezónu 2016/2017 podpísali zmluvy so 7 slovenskými
mladými hráčmi, ktorí sú tiež
v kádri reprezentácií. Za
úspech v starostlivosti o mládež považujeme 6. miesto
družstva žiakov na celoštátnom finálovom turnaji, i to, že
juniorom iba jediný prehratý
zápas spôsobil neúčasť vo finálovom turnaji. To je zmysel
našej práce.

Basketbalový klub Iskry Svit a Basketbalový klub mládeže
vo Svite hľadajú spoločnú cestu k výchove mladých basketbalistov. Aj v súťažnom ročníku 2015/2016 mali okrem mužského basketbalového družstva v EUROVIA SBL aj všetky
mládežnícke družstvá. O nich sme sa porozprávali s manažérom Iskry Svit Ing. Michalom Madzinom.
l Ako hodnotíte účinkovanie mládežníckych družstiev
v uplynulej sezóne?
Sme na Slovensku jedným
z mála basketbalových klubov,
ktoré okrem mužského basketbalu zastrešujú celú pyramídu mládežníckych družstiev
vrátane dvoch prípraviek. Vo
Svite sme dokonca začali už aj
so žiakmi predškolského veku.
Máme 2 družstvá prípravky
a dve družstvá mladších a starších minižiakov po jednom vo
Svite a v Poprade, vo Svite
družstvo mladších a starších
žiakov, kadetov a juniorov, čo
predstavuje viac ako 200
chlapcov v basketbalovom
klube Iskry Svit. Dokonca má-

me aj družstvo žiačok. Týmto
plníme náš cieľ čo najviac mladých chlapcov zapojiť do tréningového procesu vo Svite
i v Poprade.
l Čo považujete v BK Iskra
Svit za najdôležitejšie?
Dlhodobou stratégiou klubu
je dávať priestor pre mládež.
Svit je pri svojej 70-ročnej histórii basketbalu vo Svite
známy výchovou mladých basketbalistov. Aj v súčasnosti
venujeme v klube pozornosť
popularizácii basketbalu na
školách, v tréningovom procese, pri zápasoch extraligy.
Stalo sa pravidlom, že profesionálni hráči absolvujú v priebehu sezóny tréningové jed-

notky s mládežníckymi družstvami, pravidelne chodia do
škôl na hodiny telesnej výchovy, aby žiaci videli svoje
vzory, každý organizovaný
mladý basketbalista má voľný
vstup na zápasy mužov a pod.
l Takže mienite vo výchove
mladých basketbalistov pokračovať?
Samozrejme. Veď v uplynulom ročníku sa z nášho klubu
8 až 9 hráčov dostalo do výberov Slovenska v rôznych vekových kategóriách. V extraligovom klube Iskry Svit sme

l Aký má basketbalový klub
cieľ do najbližšieho obdobia?
Zapojiť čo najviac žiakov do
tréningového procesu, každému mládežníckemu družstvu sme vyhotovili osobitné
dresy, v mládežníckych družstvách sa snažiť v súťažiach
prebojovať do finálových turnajov o titul majstra Slovenska
a u mužov vytvoriť kolektív,
schopný konkurovať oveľa bohatším klubom a mestám,
a bojovať o stred tabuľ ky.
Poďakoval: M. Jurčák
Foto: www.iskrasvit.sk
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Soňa Vnenčáková: Beh je pre mňa synonymom slova život
Všetkým čitateľom odkazuje, aby robili to, čo majú radi, čo ich baví a užívali
si život, pretože ten je Božím darom a je len jeden... Zhovárali sme sa
s úspešnou atlétkou, bežkyňou na dlhé trate, Soňou Vnenčákovou (ročník
narodenia 1994), ktorá úspešne reprezentuje Svit na domácich i medzinárodných súťažiach. Okrem toho je čerstvou držiteľkou Ceny primátora
mesta Svit.
• Kto a kedy vás priviedol
k behaniu?
Už odmalička som vďaka rodičom mala blízky vzťah
k športu. Milovala som pobyt
v prírode, prechádzky, korčule,
bicykel, turistiku, atď. Na základnej škole som navštevovala tanečný krúžok. Keď som
mala asi 12 rokov, uvedomila
som si, že som skutočne – ako
sa hovorí – ‚drevo‘, a tak sme
sa snažili nájsť alternatívu. Milovala som beh, v škole na telesnej som súperila s chlapcami, a tak som oslovila pána
Potočného, ktorý už dlhé roky
trénuje atletiku. Hneď po prvom tréningu som vedela, že
toto ma len tak ľahko nepustí.
• Od začiatku ste sa sústredili na dlhšie trate alebo sa
to postupne vyprofilovalo?
Tréningy sme mávali pestré,
venovali sme sa všetkému –
skoku do výšky, do diaľ ky, prekážkam a, samozrejme, behu.
Všetko som mala rada, ale beh
bol predsa len mojou srdcovkou, v tom som bola najlepšia.
Vyskúšala som si všeličo, začínala som na šprintoch na 60
metrov a postupne som presedlávala stále na dlhšie
a dlhšie vzdialenosti. Prešla
som si dokonca aj nejakými
triatlonmi, až som zakotvila pri
dlhších behoch. Najradšej
mám polmaratón.
• Čo vás najviac láka na behaní?
Beh je pre mňa synonymom
slova život. Keď bežím, vietor
mi veje vo vlasoch a nohy idú
samé. Cítim, že som šťastná,
naplnená, jednoducho, že žijem. Najviac to vystihujú slová
Joa Hendersona, ktoré som
našla v knižke Hrdinové Maratónu (knihu napísal môj tréner
Jirka Šmiták): „Ten, kdo sa tě
ptá, proč běháš, sám nikdy neběhal. Ten, kdo se tě ptá, proč
miluješ, sám nikdy nemiloval.
Jen běžci a milenci vědí proč,
ale nedokážou své vnitřní pocity popsat těm, kdo stojí
mimo.“ Tak teda do toho! Garantujem vám, že keď sa raz
do toho dostanete, už vás to
len tak nepustí.
• Máte nejaký športový

Na obr. vľavo Soňa s trénerom
že na tra-ti budem
samú
seba preklínať.
vzor?
Konkrétny ani nie. Inšpirujem sa všetkými ľuďmi okolo
seba, priateľmi, rodinou, trénerom. Fascinuje ma, čím všetkým si ľudia niekedy prechádzajú a v behu nachádzajú
radosť a potechu. Nedá mi
však nespomenúť trénerov
Jirku Šmitáka, Jirku Homoláča,
Evu Vrabcovú Nývltovú, Peťu
Fašungovú či Hahner Twins,
ktoré svojou radosťou z pohybu rozhýbali Nemecko.
• Máte zrátané, koľko polmaratónov, prípadne aj maratónov ste doteraz odbehli?
Polmaratónov mám zabehnutých asi len šesť, maratón zatiaľ ani jeden. Je však pravda,
že už sa ma nejeden opýtal,
kedy sa naň konečne odhodlám. Odhodlanie by bolo a myslím si, že aj kilometre. Ale keď
sa už pre maratón rozhodnem,
nechcem si ho len ‚zabehnúť‘.
To môžem aj teraz, avšak
o tom maratón nie je. Tréner
ma naučil, že je to sviatok,
oslava tela, energie a života.
Na maratón sa veľmi teším, teraz však nie je ten správny čas.
Musím dozrieť. Už sa na to
veľmi teším, hoci už teraz viem,

• Aký bol zatiaľ váš najväčší úspech a ktorý tohtoročný výsledok si najviac
ceníte?
Najviac ma potešilo minuloročné víťazstvo na majstrovstvách Slovenska (MSR)
v behu do vrchu, ktoré bolo
úplne nečakané a druhé
miesto na Medzinárodnom
maratóne mieru v Košiciach
v polmaratóne. Tento rok sa mi
asi najviac darilo na MSR v polmaratóne, kde som skončila
druhá. Za najväčší úspech však
pokladám, keď si preteky užijem a do cieľa dobehnem spokojná a šťastná.
• Čo vás čaká v druhej polovici roka?
Tento rok sú všetky preteky
veľmi skoro. MSR v behu do
vrchu boli o dva mesiace skôr
než vlani a MSR na dráhe ma
čakajú tento víkend (25. –
26.6., pozn. autora), čo je taktiež priskoro. Po víkende sa
chystám na České akademické
hry. Potom by som sa chcela
venovať predovšetkým behu
do vrchu. Už sa neviem dočkať,
keď vybehnem na svoju obľúbenú trať Horského krosu Gerlach. Chystám sa ešte aj na nejaké kolá Českej a Slovenskej
atletickej ligy. Samozrejme, ne-

smiem vynechať ani Podtatranský polmaratón v rodnom
meste a ako vyvrcholenie sezóny polmaratón na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Ak mi zostane dostatok síl, budem sa tešiť na obľúbené preteky Vokolo príglu
okolo Brnianskej priehrady
a MSR v cezpoľnom behu.
• Teraz sa troška pristavme
pri vašom rodnom meste.
Čo vám prvé napadne, keď
sa povie Svit?
Ako prvé mi určite napadne
slovo DOMOV. Je to mesto,
v ktorom som sa narodila, kde
som vyrastala a prežila najkrajšie chvíle svojho detstva – či
už s rodinou, priateľmi alebo
na tréningu. Vždy, keď mi je
v Brne smutno a ťažko, spomeniem si na Svit, na Tatry
a nádhernú prírodu, ktorú tu
máme. Milujem behy v okolitej
prírode, hlavne na Babe a Kozích chrbtoch. Je to jednoducho miesto, kde si najviac oddýchnem a kam sa vždy
budem rada vracať.
• Čo vám najviac lahodí na
Svite? Prečo by ste ho odporučili navštíviť turistom?
Na Svite mi najviac lahodí
pohľad na Tatry, ktorý sa nám
každý deň naskytá z okna. Až
teraz, keď som doma veľmi
málo, si konečne uvedomujem,
aké je tu krásne prostredie.
Podmienky pre šport sú tu ta- á19
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18 á kisto skvelé. Svit by som teda určite odporučila všetkým aktívnym
ľuďom, ktorí majú radi prírodu,
kopce a komornú rodinnú atmosféru.
• Ako hodnotíte športový život
vo Svite? Dá sa v meste športovo vyžiť, prípadne, čo by ste
zlepšili v tomto smere?
Na atletickom štadióne by sa určite dalo trošku zapracovať. Keď
som bola malá, škvara bola ešte
v akom-takom stave. Teraz je to
však podľa môjho názoru dosť zlé,
niekedy mám problém rozlíšiť, kde
začína škvara a kde trávnik. Pre
beh je však výborný cyklistický
chodník a prostredie Baby. Je
skvelé, že tu máme plaváreň
a wellness centrum v Spolcentre,
ktoré sa dá využiť ako skvelá regenerácia po náročnom tréningu.
K tímovým športom som nikdy
veľmi neinklinovala, takže tieto
podmienky posúdiť nemôžem.
Róbert Buček
Foto: osobný archív
S. Vnenčákovej
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K individuálnemu titulu pridala ďalší – bola
finišmankou víťaznej štafety na 4 x 100 m.
Na druhý deň súťažila v skoku do diaľ ky.
V kvalitnej konkurencii vybojovala 5. priečku
výkonom 579 cm, pričom ju od bronzu delilo
iba 17 cm.
-red-

Stanka Lajčáková

Stala sa najúspešnejšou atlétkou na Majstrovstvách SR v atletike, ktoré sa konali koncom júna v B.Bystrici.V tomto meste 20
ročná Stanka i študuje, trénuje pod vedením
Michala Škvarku. Vynikajúce podmienky našla vo VŠC Dukla Banská Bystrica.
Obrovským úspechom je zlato v behu na
100 m prekážok a opakované splnenie limitu
na európsky šampionát do 23 rokov.
Magickú hranicu 14 sekúnd pokorila
o jednu stotinu už v rozbehu a vo finále odobrala ďalších 17 stotín. Za svojím osobným
rekordom spred pár dní zaostala iba o tri
stotiny.
Potvrdila tak nielen úlohu favoritky, ale
i svoje postavenie v slovenských historických
tabuľ kách tejto disciplíny, kde jej patrí vynikajúca druhá priečka.

Majstrovstvá Slovenska v behu do vrchu
Kláštor pod Znievom bol počas prvej júnovej nedele 2016 dejiskom 4. kola Slovenského pohára v behu do vrchu. Jubilejný 20. ročník BEHU NA ZNIEV bol
zároveň slovenským šampionátom a tiež
kvalifikáciou na Majstrovstvá Európy
v behu do vrchu, ktoré sa budú začiatkom
júla konať v Taliansku.

Zlatá medaila

pre Soňu Vnenčákovú
V behu na 5000 m na Majstrovstvách SR v atletike, ktoré
sa konali koncom júna v B.Bystrici získala vzácnu zlatú medailu aj dvadsaťdvaročná Sviťanka Soňa Vnenčáková.
Na čelo sa prepracovala až v záverečnej pätine behu. Patril jej
nádherný posledný kilometer, počas ktorého si prítomní mohli vychutnať jej víťazné sólo.
Výsledkom je zlepšenie osobného rekordu o desať sekúnd
a zisk titulu. K bronzu na 10 km
spred mesiaca a k striebru z polmaratónu spred štvrťroka tentoraz
pridala zlato a skompletizovala tak
svoju tohtoročnú medailovú
zbierku zo slovenských šampionátov.

Bez rozdielu veku skončila na 6. mieste Soňa
Vnenčáková (v kat. do 34 rokov 5.) a 8. Danica
Božová (v kat. od 50 rokov prvá! - na obr.).
Skvelá reprezentácia!

Na štart sa postavil rekordný počet 197 bežcov a bežkýň z rôznych oblastí Slovenska i od
našich západných a severných susedov, z ktorých bolo 43 žien.
Súťažiaci športovci všetkých vekových a výkonnostných kategórií absolvovali trať dlhú
5650 m s prevýšením 475 m. Prvých 2500 m
z nej viedlo terénom bez výrazného prevýšenia, potom však na pretekárov čakal „výstup
do neba“, ktorý končil až tesne pod zrúcaninami hradu Zniev.
Slnečné teplé a dusné počasie poriadne preverilo kondíciu účastníkov - zo všetkých štartujúcich v cieli bolo klasifikovaných 178. Z rôznych dôvodov 19 pretekárov vzdalo.

NONSTOP hrebeňom Nízkych Tatier

Tomášovi Kačmarčíkovi zo Svitu sa podaril pozoruhodný úspech. Na najstaršom vysokohorskom behu
na Slovensku - Nonstop behu hrebeňom Nízkych Tatier a na 46,5 km dlhej trati s prevýšením 2 300 m sa
umiestnil na 7. mieste v absolútnom poradí bez rozdielu veku a zároveň skončil 3. v kat. nad 40 rokov.
Bežal cez najvyššie vrcholy pohoria a bolo to náročnejšie ako maratón. Tomáš (na obr. prvý sprava) nastúpil
na tento beh len 2 týždne po náročnej trati v Dolomitoch.
Z 239-ich súťažiacich zo štyroch krajín Európy tak zaznamenal vynikajúci výsledok, ku ktorému mu blahoželáme! Máme v našom meste skutočne veľa
športových talentov, Tomáš k nim nesporne patrí!
-red-
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17. ročník HORALA vo Svite bude generálkou na Majstrovstvá Európy 2017

Svit, Nízke a Vysoké Tatry sa stanú 12. - 14. augusta 2016 dejiskom preteku hovovali takýmto významným európskym
ŠKODA HORAL MTB MARATÓN, ktorý je súčasťou trojdňovej etapovej HORAL pretekom.
Cyklomaratón HORAL aj etapový HOTOUR. Jeho organizátorom je športový klub HORAL – ALTO Slovakia v spolupráci
RAL TOUR nie sú pretekom len pre výs mestom Svit a partnermi.
konných športovcov. Tratí a kategórií je
Od roku 2000 stúpa kvalita i popularita bude teda generálkou na budúcoročné viac. Trasy sú volené tak, aby si cyklista
tohto podujatia vytrvalostných pretekov Majstrovstvá Európy a účastníci si už teraz každej výkonnostnej kategórie našiel tú
na horských bicykloch pre rekreačných, ale budú môcť vyskúšať majstrovskú trať roku svoju. Štart je vždy vo Svite, pričom trasa
aj výkonnostných cyklistov. Trojdňová eta- 2017. Trasy sa mierne upravili tak, aby vy- zavedie účastníkov v prvej etape na
pová séria HORAL TOUR začala písať svoju
históriu v roku 2009. Dodnes tieto preteky
nenašli na Slovensku svojho nasledovateľa,
ETAPY HORAL TOUR 12. – 14. august 2016
takže stále zostávajú jediným etapovým
piatok 12. august 2016
MTB (mountain bike) maratónom na Slo1. ETAPA HORAL TOUR 2016 – VYSOKOTATRANSKÁ
vensku. V tomto roku očakávajú organizásobota 13. august 2016
tori účasť približne 700 dospelých a 350
2. ETAPA HORAL TOUR 2016 (a zároveň ŠKODA HORAL MTB MARATÓN) – NÍZdetských cyklistov.
KOTATRANSKÁ
V roku 2017 bude mať pretek HORAL
nedeľa 14. august 2016
maratón štatút majstrovstiev Európy a do
3. ETAPA HORAL TOUR 2016 – "IXCÉČKO" a DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA
našich končín tak zavíta európska špička
(HORAL JUNIOR)
horskej cyklistiky. Nadchádzajúci ročník
Štrbské Pleso do Vysokých Tatier. V druhej
etape majú súťažiaci na výber tri trasy, pričom v najťažšej z nich je odmenou zdolanie Kráľovej Hole (1 946 m.n.n.). Tretia
etapa je technický XCO (cross-country)
okruh vo Svite v pohorí Kozie chrbty.
Celý tento ročník Horala sa nesie v znamení generálnych príprav na budúcoročné
Majstrovstvá Európy, ktoré nám Európska
cyklistická federácia vlani pridelila.
Súčasťou podujatia bude podobne ako
aj v minulom roku cyklistická súťaž pre deti
– HORAL JUNIOR, ktorá patrí do Detskej
tour Petra Sagana. Návštevníci podujatia
sa tiež môžu tešiť na večerný koncert skupiny OLYMPIC revival.
Viac informácií nájdete na internetovej
stránke www.horal.sk.
Video pozvánka na podujatie:
https://www.youtube.com/watch?v=Ea
lmKrvg6bc

Futbalisti začínajú

Futbalisti FK Svit po úspešnej uplynulej
sezóne, keď IV. ligu skupina sever vyhrali
a postúpili do III. ligy už v nedeľu 31. júla
v 1. kole nastúpia v Krásnej n.H a v 2. kole
na domácej pôde odohrajú zápas v stredu
3. 8. o 17.00 h s V. Revištiami.
-ák-

Hasičské šesťdesiatky

Majstrovstvá Slovenska v „hasičských
šesťdesiatkach“, teda v behu mladých hasičov na 60 m s prekážkami, ktoré sa konali
8. júla 2016 v Banskej Štiavnici, dopadli
pre Svit opäť úspešne. Zúčastnili sa na
nich dvaja pretekári zo Svitu, obaja zo ZŠ
Mierová. V kategórii mladších žiačok sa
na striebornej priečke umiestnila Magdalénka Štinčíková, medzi staršími žiakmi
obsadil 2. miesto Radovan Nagy.
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