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MsZ Svit prerokovalo

Keď ľuďom nedajú spať...
V úvode 31. riadneho zasadnutia poslancov sa opäť otvoril
problém rušenia nočného pokoja v oblasti reštauračného zariadenia „Baba“. Za nespokojných obyvateľov sídliska „A“ vystúpila B. Bendíková a skonštatovala, že problém pretrváva - napriek tvrdeniu hlavného kontrolóra a náčelníka MsP, že v čase
kontroly tam bol stav uspokojivý a nezaznamenali výraznejšie
problémy.
Prevádzková doba do 04.00 hod. Zaoberali sa aj ďalšou takouto
bola zariadeniu stanovená výnimkou „lokalitou“, kde je v obytnej zóne
na skúšobnú dobu dvoch mesiacov nešťastne situované reštaurača poslanci schválili jej predĺženie né zariadenie Enigma (kopček).
o ďalšie dva mesiace. Následne Taktiež tam konflikt s obyvateľmi
Zahrádkárstvo má vo Svite silné tradície. A že sa tejto činnosti
bude tento stav prehodnotený. v jeho blízkosti pretrváva, nakoľko sú
vo Svite dobre darí dodnes, o tom verejnosť opäť presvedčila
rušení hlukom a inými nepríjemnými
výstava výpestkov. Bližšie na str. 11.
Foto: M. Jurčák
prejavmi správania sa návštevníkov
tohto baru. Po krátkom vystúpení M. Zbořila z Centra komunitného
organizovania v B. Bystrici poslanci
Tak, ako v celej Slovenskej republike, aj v našom meste sa získava vedomosti, zručnosti a ná- schválili Komunitný plán sociál2. septembra otvorili brány škôl – slávnostným spôsobom sa vyky 303 žiakov. Prežiť časť svoj- nych služieb v meste Svit. Ten je
začal školský rok 2009/2010. Bol to veľký deň, hlavne pre ho voľna v centre voľného času sa pre všetky mestá v zmysle zákona
prváčikov. Niektorí boli nesmelí, plní obáv, či sa im nestratili rozhodlo 290 deti a mladých ľudí. č. 448/2008 nutnosťou a potrebný
rodičia, iní zas žiarili úsmevom, hrdí, že sú už školáci.
Výchovno-vzdelávací proces pre prípadné žiadosti na financovaDo svitských materských škôl a Spišskej Teplice. Špeciálna zabezpečuje 166 pedagogických nie rekonštrukcie, resp, výstavbu
nastúpilo 199 detí. Lavice základná škola má 108 žiakov, a 49 prevádzkových pracovníkov. sociálnych zariadení.
Po predložení plnenia úsporMilí moji školáci, prajem vám
základných škôl obsadilo 806 z toho 20 zo Svitu. Strednú
žiakov, z nich je 49 z Mengu- odbornú školu navštevuje 683 všetkým veľa, veľa zdravia, vzá- ných opatrení TS mesta Svit
soviec, 34 z Lučivnej, 48 zo Štôly, študentov, z nich je 135 prvákov jomného porozumenia a opti- v súvislosti s finančnou svetovou
93 z Batizoviec, 61 z Gerlachova, a 105 prvákov je v nadstavbovom mizmu a dobrých výsledkov v krízou riaditeľom J. Žiakom bola na
návrh L. Jašša odsúhlasená úloha
4 z Popradu, 2 zo Štrby, po1 štúdiu. V základnej umeleckej štúdiu.
Mgr. Ján Ryša vypracovania hĺbkovej analýzy
z Vyšných Hágov, Šuňavy, Vrbova škole vo všetkých jej odboroch
hospodárenia tejto organizácie
a jej predloženie na najbližšie
zasadnutie finančnej komisie.
Posledná septembrová neDlhá diskusia sprevádzala ďalší
deľa patrila v poradí 12. ročrokovací
bod, ktorým bola zábezníku speváckej súťaže „Spiepeka na nájomné. Doterajšie
va celá rodina.“ V kinorešskúsenosti najmä v 80-bytovom
taurácii Spolcentra sa stretli
dome zrekonštruovanej Mladosti
4 súťažné rodiny, zhodou
preukázali viacero neplatičov
okolností - všetky z Hranova skutočnosť, že trojmesačná
nice. Nevedno, prečo obce
zábezpeka v prípade problémových
s takou speváckou a folklórneplatičov na splácanie úveru ŠFRB
nou tradíciou ako Štrba, Bati(Pokrač. na 2. strane)
zovce, Šuňava, ale i taký veľký
Poprad, či naše malé mestečko nedokázali „postaviť“
www.svit.sk
aspoň po jednej rodine...

Nový školský rok už píše svoju históriu

Organizátormi súťaže bola OO
Únie žien Poprad, POS Poprad
a Mesto Svit. Všetky výkony si

V spevavej atmosfére
vypočuli aj hostia – podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Baran
a primátor Svitu Rudolf Abra-

hám. Odborná porota napokon
rozhodla, že na krajskú súťaž
postúpi hranovnická rodina Liptajovcov, ktorých výkon bol naj-

vyrovnanejší. Všetci účinkujúci
dostali diplomy za úspešné
účinkovanie, darčeky a kytice
od sponzorky p. G. Potočnej, za
čo jej úprimne ďakujeme.
V hľadisku bola vynikajúca spevavá atmosféra nielen vďaka

súťažiacim rodinám, ale i Ľudovej hudbe DFS Maguráčik
z Kežmarku a ženskej speváckej
skupine Slovenka, ktorá pôsobí
pri MO Matice slovenskej
v Poprade pod vedením Anny
Královej (na obr.).
-vž-
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Odstávka rehabilitačného
strediska
Oznamujeme vám, že v dňoch
26. októbra až 11. decembra
2009
bude odstávka prevádzky Rehabilitačného strediska vo Svite z viacerých
dovôdov (výmena vody, dezinfekcia
všetkých priestorov, nutná oprava havarijného stavu kúrenia, revízia elektr.a celého zariadenia). Ďakujeme
vám za pochopenie.

Veľkoobjemové kontajnery
Technické služby Mesta Svit, tak ako po ostatné obdobia v rámci jesenného čistenia mesta pristavia pre našich obyvateľov veľkoobjemové kontajnery. Tieto by mali slúžiť na sústredenie odpadov väčších rozmerov.
Pristavenie kontajnerov bude organizované
nasledovne:
• 05. 10. až 09. 10 východná časť mesta - ulica Záhradná až Komenského
• 12. 10. až 16. 10. západná časť mesta - ulica Komenského až SNP
• 19. 10. až 23. 10 mestská časť Pod Skalkou.
Veľkoobjemové nádoby budú pristavené na obvyklých miestach.
Žiadame obyvateľov, aby orezané konáre neukladali do kontajnerov, ale vedľa nich!
Technické služby mesta

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)
nepostačuje. Poslanci preto
schválili zábezpeku na úhradu nájomného pri podpisovaní nových nájomných zmlúv
v nájomných bytových domoch vo vlastníctve mesta po
pridelení bytu vo výške šesťmesačného nájomného. Ďalším
uznesením poslanci schválili Dodatok č. 1/2009 k VZN č.
1/2008 o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady a uložili prednostovi MsÚ
v zápisniciach zo zasadnutí MsZ
pri hlasovaní uvádzať poslancov menovite. Pokračoval rad
rozpočtových opatrení. Schválené
bolo rozpočtové opatrenie na
úpravu rozpočtu v súvislosti
s výrobou odliatku busty
a dvoch reliéfov J. A. Baťu na
obidve základné školy vo výške 3
220 € a opatrenie na zabezpečenie predstavenia Mníšky vo
výške 3 500 € v príjmovej
i výdavkovej časti rozpočtu. V časti
Pod Skalkou budú nainštalované
také isté hodiny na verejnom
priestranstve, ako sú vo Svite pri
Lidli, poslanci schválili opatrenie
na úpravu rozpočtu v tejto náväznosti vo výške 3 320 €. Pokračovali bodom, ktorý sa zaoberal výmenou okien v budove
Zdravotného strediska – na
tento účel odsúhlasili ešte čiastku
9294 €, ktorou budú dofinancované všetky okná na budove. Ako
posledné rozpočtové opatrenie
schválili nákup informačných
tabúľ pri Dome kultúry a Pošte
a tabúľ s informáciou o zákaze
vodenia psov na ihriská – tieto
práce budú zhotovené za 3 320 €.
Záver pripraveného rokovacieho
programu riešil výšku nájomného v budove terajšieho sídla
MsÚ na Hviezdoslavovej ulici.
Poslanci súhlasili s uzavretím
nájomnej zmluvy na prenájom tejto

budovy s jej majiteľom – Úradom
práce,sociálnych vecí a rodiny
v Poprade do 31. 12. 2015 a to za
maximálnu výšku nájomného 5,€/m2/rok.
J. Lörincz otvoril interpelácie
otázkou, prečo sú odstránené zátarasy pre autá pri cintoríne –
J. Žiak odpovedal, že to bolo kvôli
cyklomaratónu a TS ich dajú na
pôvodné miesto. Ďalej J. Lörincz
upozornil na zvýšený výskyt
potkanov na ul. Jilemnického
a nedostatočnú vybavenosť
sídliska detskými ihriskami.
K tomu A. Kromková povedala, že
na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva budú musieť byť niektoré
pieskoviská zlikvidované pre
hygienickú závadnosť, niektoré sa
obnovia.
I. Zima tlmočil otázku občana
zo Štefánikovej ulice, že kto a za
akých podmienok povolil vystúpenie kaskadérov na parkovisku pri OD – išlo o nadmernú
hlučnosť. Tá však nezasahovala
do nočného pokoja, Mesto potrebné poplatky zinkasovalo. Opýtal sa náčelníka MsP, aké opatrenia na elimináciu nežiadúcej
činnosti prijala v náväznosti na
prieskum v zariadeniach Baba a Enigma.
J. Dluhý dá písomnú odpoveď.
V. Horňáková sa opýtala, či by
nebolo možné zabezpečiť predaj
čerstvého mlieka z batizovského družstva prostredníctvom cisterny, resp. iným spôsobom aj v meste Svit a od
oddelenia kultúry požadovala
písomne predložiť termíny podujatí na budúci rok. Na otázku Ľ.
Rešovskej, či sa bude konať podujatie pre občanov k Mesiacu úcty k starším odpovedala
V. Žoldáková, že áno, 27. októbra
o 16:30 vystúpia v Dome kultúry
pre širokú verejnosť domáci umel-

ci. Zaujímala sa o situáciu s dostavbou kolumbária. J. Žiak
navrhol, aby sa na danom mieste
uskutočnil poslanecký prieskum,
ktorý by objasnil jestvujúce
problémy s ukončením tejto
stavby. Ľ. Rešovská poďakovala TS mesta Svit za opravu
vnútroblokovej cesty popri ZŠ
Mierová.
M. Bezák sa opýtal, v akom
stave je lokalita jazera a rekreačnej zóny (bagrovisko) –
odpovedal M. Lopušniak, že štúdia je pripravená, zatiaľ ešte nie je
vymedzená hranica vodnej plochy. M. Bezák sa opýtal na
situáciu so športovou halou.
Odpovedal primátor. Zmluva o kúpe je na VÚC v Prešove a čaká sa
na jej podpis. Zatiaľ bude pre
športové kluby a ich aktivity
dodávať energie SOŠ, po podpise
zmluvy dôjde k odpojeniu a následnému riešeniu tepla a iných
energií. Správcovstvo bude pravdepodobne riešené prostredníctvom oddelenia školstva, športu
a kultúry.
M. Martočku zaujímalo, ako
dopadla výsadba nízkokmenných stromov, ktorá sa
plánovala – J. Žiak odpovedal, že
zakúpené stromy boli v celom
meste – v rôznych plochách
a lokalitách vysadené. Na otázku,
či sa bude rekonštrukcia verejného osvetlenia realizovať ešte
v tomto roku odpovedala
A. Kromková. Verejná súťaž bola
úspešne ukončená (predĺžila sa
kvôli námietke účastníka súťaže),
v týchto dňoch sa podpíše zmluva
so stavebnou spoločnosťou a tá
môže začať rekonštrukčné práce.
M. Lopušniak sa zaujímal,
kedy a kde budú rozmiestnené
veľkoobjemové kontajnery,
odpovedal riaditeľ TS a táto
informácia bude zverejnená aj
v mestskom rozhlase. V. Horňáková upozornila na rozbité dvere z východnej strany Domu

kultúry. L. Jašš hovoril o snahe
spoločnosti Finchem, a. s., ako
i podnikovej SBS urobiť nápravu
v poriadku okolo pamätníka
padlých v parku pri Chemosvite, ktorý bol kritizovaný aj na
verejnej schôdzi občanov. Poprosil o spoluprácu aj mestskú
políciu.
V diskusii sa poslanci
oboznámili so zápisnicou zo zasadnutia Dozornej rady BP
Svit, s. r. o., ktorú vzali na
vedomie. Schválili ešte rozpočtové opatrenie v súvislosti
s nákupom pozemku (pod
SAD) vo výške 833,- € a štyri
čiastkové zmeny Územného
plánu mesta (lokalita Nad pílou
Pod Skalkou, oproti ZUŠ vo Svite,
skokanských mostíkov, parc.
č. 117,147 a 140/5 a žiadateľovi
O. Pitkovi).
A. Balogová, vedúca oddelenia
ekonomických činností predložila
prehľad o hospodárení mesta
za obdobie 1. - 8. mesiaca
2009. Ľ. Rešovská tlmočila problémy rodiny na Ul. 9. mája,
ktorej premokajú steny a ktorá
aj po opakovaných urgenciách
nenachádza nápravu. Riaditeľka
BP Svit,s. r. o. I. Korenková
odpovedala, že sa tým zaoberajú
a budú hľadať príčiny a ich
odstránenie.
Záver zasadnutia patril bohatej
diskusii ohľadom devastovania
a nevhodného využívania
športového areálu ZŠ Mierová
rómskymi občanmi. Tento problém naniesol poslanec L. Potočný,
informoval o nespokojnosti občanov, bývajúcich v tesnej blízkosti
plota areálu, vyjadrovali sa viacerí
poslanci, náčelník MsP a padlo
niekoľko návrhov na vylepšenie
daného stavu. Kompetentní sa
týmto budú v dohľadnej dobe
zaoberať.
V. Žoldáková
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Horúcovodná prípojka
PRIMÁTOR MESTA
SVIT
v súlade so Všeobecným nariadením mesta Svit č. 6/2007 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta Svit schváleným uznesením MsZ č. 138/2007 podľa § 3 ods. 2

určuje
termín uzávierky prijímania žiadostí o dotáciu pre rozpočet na rok 2010 do 31.októbra 2009.
Žiadosti podané po tomto termíne nebudú akceptované. Výnimku povoľuje osobitným rozhodnutím primátor mesta a to len v ojedinelých
a odôvodnených prípadoch.
Odporúčame nahliadnuť do citovaného VZN č.
6/2007.

Po rozhodnutí Mestského zastupiteľstva vo Svite o zásobovaní teplom
športovej haly pri Strednej odbornej škole
horúcovodom a. s. CHEMOSVIT ENERGOCHEM začala táto firma koncom
septembra realizáciu horúcovodnej
prípojky s miestom napojenia pri MsÚ vo
Svite.
Prípojka bude umiestnená v pôvodnom
prieleznom teplovodnom kanáli, na
ktorom sa odstráni jeho betónový kryt (s
výnimkou úseku pod cestou, aby sa vyhlo
prekopávke) a zlikvidujú sa pôvodné
parné potrubia. Následne budú do
pieskového lôžka uložené predizolované
potrubia, vykoná sa zásyp zeminou a
konečné terénne úpravy (zatrávnenie).
Predpokladaný termín ukončenia prác
je koniec októbra resp. prvá polovica
novembra.

Verejná schôdza občanov

Záujem verejnosti
Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svite a primátor mesta PaedDr. Rudolf Abrahám zvolali na 17. septembra 2009 verejnú schôdzu občanov. Schôdza sa uskutočnila v Dome kultúry a zúčastnilo sa jej viac ako 50 občanov mesta.
V programe verejnej
schôdze bolo aj informovať širokú verejnosť o Kumunitnom
pláne sociálnych služieb, ktoré dalo Mesto
vypracovať firme CKO
z Banskej Bystrice
(Centrum komunitného organizovania),
ktoré predstavil Karel Zbořil. Ako
uviedol, spracovanie takéhoto
dokumentu na požiadanie Mesta
si vyžiadalo vydanie, rozoslanie a
spracovanie dotazníkov, ktoré
vyplnili občania Svitu. Vrátilo sa
im 253 dotazníkov, a to najmä od
občanov vo vekovej štruktúre 66
až 75 rokov a 26 až 35 rokov. Z
jednotlivých požiadaviek občanov až 25,9 % respodentov považuje v blízkej budúcnosti zlepšiť služby pre seniorov v meste.
Program doplnila kontrétnymi informáciami Jarmila Soliarová, vedúca oddelenia vnútornej správy
MsÚ vo Svite.
Primátor mesta informoval prítomných občanov o aktivitách
poslancov MsZ za tri roky a zároveň predstavil aj niektoré projekty kapitálových výdajov ešte do
konca volebného obdobia.V
nich dominuje realizácia rekonštrukcie základných škôl, výstavba obchodného centra Billa, rekonštrukcia námestia pred Domom kultúry, rekonštrukcia bývalej ĽŠU v Pod Skalkou na Dom
dôchodcov, rekonštrukcia verej-

ného osvetlenia, rekonštrukcia
Penziónu I na nájomné byty
a niektoré ďalšie.
V bohatej diskusii si občania
mesta od prítomných poslancov
dávali vysvetliť niektoré požiadavky ako napríklad:
- Zlepšiť a udržiavať čistotu
mesta, skvalitniť odvoz separovaného
zberu.
- Vykonať opravy
chodníkov najmä na
Ull. Štúrovej, Nálepkovej.
- Kedy dôjde k realizácii výstavby podchodu pod št. cestu
I/18 a železničnej trate.
- Ako sa v praxi realizuje prideľovanie nájomných bytov.
- Vyslovená bola aj nespokojnosť so službami v časti Pod
Skalkou ako napríklad aj s kanalizáciou.
- Občania požadujú riešiť parkovanie v meste a celkovú doprávnú situáciu, požadujú vykonať opravy prístupových ciest ku

garážam.
- Vznesená bola aj
požiadavka na riešenie opravy cesty do
Lop. Doliny, kde sa
stále nevie, kto sa o
túto prístupovú komunikácia má starať.

- Čistota miesta pri studničke je
nedostatočná, chýba tam informácia o zložení vody z tohto
zdroja pitnej vody.
- Občania požadujú zvýšiť čistotu parkov, doplniť ich vhodnými
lavičkami a odpadovými košmi.
Podnetov bolo oveľa viac, k zá-

sadným pripomienkam sa priamo na miete vyjadrili primátor
mesta a prítomní paslanci.
Záujem občanov o veci verejné ocenil primátor mesta R. Abrahám a vyzval občanov na spoluprácu s orgánmi mesta. To, že
poslanci a predstavitelia mesta
sa snažia aktuálne problémy riešiť k spokojnosti občanov bolo
vyjadrené o.i. aj predsedom Klubu dôchodcov Pod Skalkou Alexandrom Tokárom.Ten ocenil záujem mesta o činnosť oboch klubov dôchodcov, Jednoty dôchodcov Slovenska a trvalú snahu hľadať spoločné riešenie pre
lepší život v meste, o. i. aj seniorov. V tomto smere hodnotil spoluprácu s Mestom ako veľmi
dobrú.
M. Jurčák, Foto: S. Pjaták
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Dni partnerstva v Českej Třebovej
V dňoch 3. - 6. septembra 2009 navštívila početná delegácia
z nášho mesta Českú Třebovú. Predstavitelia Českej Třebovej
pripravili v rámci „Dní partnerství“ tematický program pre svoje partnerské mestá. Viedol ju primátor mesta PaedDr.
R. Abrahám, viceprimátor M. Lopušniak a poslanec MsZ
M. Martočko.
Pracovné stretnutia predstaviteľov mesta, škôl, školských zariadení a záujmových združení
striedali v rýchlom slede neformálne stretnutia a rozhovory.
Druhá svetová vojna a jej dopad na partnerské mestá bola
tematickou niťou, ktorá preplietala bohatý kultúrny a športový
program. Členovia našej delegácie sa predstavili v rôznych
aktivitách. Žiaci Strednej odbornej školy v prezentácii v anglickom jazyku spracovali tému holokaustu na Slovensku, z prezentácií ostatných stredných
škôl sa dozvedeli o partizánskom hnutí v Taliansku, protifašistickom odboji v Čechách, odsune etnických Nemcov z Poľska. Ľudová hudba s dievčen-

skou speváckou skupinou ZUŠ
sa predstavila so slovenskými
ľudovými piesňami. Na slávnostnom galaprograme umeleckých
škôl očarili svojím vystúpením
všetkých prítomných.
Družstvo tenisového oddielu
bolo hosťom miestnych tenistov.
Najmladší žiaci a seniori odohrali niekoľko zápasov v dvojhre i vo
štvorhre. Užili si veľmi priateľskú
atmosféru a dobrý tenis na nových tenisových kurtoch.
Dievčatá so skautského oddielu absolvovali bohatý turistický
program.
Všetky delegácie navštívili
českú osadu Jevoříčko. Položením vencov k pamätníku z druhej
svetovej vojny si uctili pamiatku
vyvraždených miestnych obyva-

teľov. Pri stretnutí s historikmi sa
dozvedeli aj o neznámej histórii
vojny, ktorá kruto zasiahla do života obyčajných ľudí.
Formálne i neformálne stretnutia viedli k poznávaniu nových kul-

túr, tradícií a histórie Slovákov,
Čechov, Poliakov a Talianov.
Nadviazali sa nové pracovné väzby, ale aj neformálne kontakty a
priateľstvá. Na obr. časť delegácie Svitu.
N. Kumorovitzová

Jesenná burza
Základná organizácia Únie žien Slovenska
vo Svite organizuje

jesennú burzu detského ošatenia
a športových potrieb
v dňoch 22. - 23. októbra 2009
v miestnosti nad poštou

Príjem čistých a nepoškodených vecí:
20. a 21. októbra 2009 od 15.00 – 18.00 hod.
Predaj: 22. a 23.októbra.2009 od 8.00 do
17.00 hod.
Vrátenie nepredaných vecí: 26.októbra
2009 od 12,00 hod. do 17.00 hod.
Vstupné: 0,10 €.

Pozvánka
na prednášku
ZO SZZP vo Svite pozýva svojich členov aj nečlenov na zdravotnú prednášku na tému zubné protézy a ich ošetrovanie, ktorá sa bude konať v priestoroch prízemia v Kultúrnom dome vo Svite – bývalá knižnica
v piatok 23. 10. 2009 o 14.30 h.
Prednáša Bc. Kovalská z Martinskej
fakultnej nemocnice.

Čisté hory aj so Sviťanmi
Sobota 25.septembra 2009 patrila všetkým, ktorí
obdivujú Vysoké Tatry a záleží im na tom, aby ostali čisté a krásne aj naďalej. Akcie „Čisté hory” sa
zúčastnilo aj 26 žiakov zo ZŠ na Mierovej ulici vo
Svite. Spolu so svojimi učiteľmi Majlátovou, Majlátom a Žondovou zbierali odpadky cestou na Jamské pleso a Sliezsky dom.Ich snahu ocenili nielen
pracovníci TANAP-u, ale i samotné hory a krásne
slnečné jesenné počasie.
Mgr. Žondová, ZŠ Mierová, Svit
Žiaci VI.A a VI.B, Ing.Berezovskijová,
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Informácia o aktivitách a úlohách plnených lietadlami Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Na základe poznatkov z nedávnej minulosti, ktoré jednoznačne
vyplynuli z nedostatočnej informovanosti verejnosti o aktivitách
a úlohách plnených lietadlami
Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) bol Obvodnému úradu Poprad zaslaný list veliteľom
Vzdušných síl OS SR, v ktorom informoval o činnosti spojenej
s lietaním nadzvukovou rýchlosťou. Zároveň v ňom žiadal, aby obvodné úrady cestou primátorov

a starostov miest a obcí ďalej informovali obyvateľstvo o aktivitách
a úlohách lietadiel OS SR.
Lety nadzvukovou rýchlosťou sa
vykonávajú v určitých prípadoch
plnenia úloh Vzdušných síl OS
SR. Lety nadzvukovou rýchlosťou
sú špecifické tým, že let pri tejto
rýchlosti vyvoláva rázovú (tlakovú)
vlnu, ktorá je sprevádzaná akustickým efektom tzv. aerodynamickým
(sonickým) treskom. Sila (hluč-

nosť) tohto akustického efektu sa
môže odlišovať pri jednotlivých letoch v závislosti od fyzikálnych
vlastností atmosféry (meteorologických podmienkach) ako aj od
dennej doby.
Pre zamedzenie možnému ohrozeniu zdravia obyvateľstva a vzniku
materiálnych škôd, ktoré by mohli
nastať, sa tieto lety vykonávajú podľa prísne stanovených predpisov
a pravidiel pre lietanie vo vzduš-

nom priestore Slovenskej republiky a lety sa môžu vykonávať len
v stanovených minimálnych letových hladinách. Jedinou výnimkou
z týchto pravidiel je let pohotovostného lietadla pri plnení bojovej
úlohy na obranu Slovenskej republiky
Ing. Marián Hoško
vedúci odboru CO a krízového
riadenia ObÚ Poprad

Z „kuchyne“ zdravotne postihnutých vo Svite
16. septembra sa 33 členov zo Svitu a 9 členov
z Tatranskej Štrby zúčastnilo zájazdu do skanzenu Liptovskej dediny v Pribiline a v Kúpeľoch
v Lúčkach.
Akciu zorganizoval náš výbor zo Svitu s podporou
Okresnej rady SZZP v Poprade. Pomohla nám aj spoločnosť Chedos, ktorá nám poskytla autobus za dohodnutú sumu. Vyšli nám v ústrety aj pracovníci národopisného múzea v Pribiline a RNDr. Zuzkinová, riaditeľka múzea nám ochotne poskytla dohodnutú sumu
hromadného vstupu.
V kúpeľoch Lúčky bola veľmi ochotná Mgr. Salaková, vedúca sestra, ktorá nám zabezpečila permanetky
do vnútorných bazénov a vaňové kúpele. Pretože sme
mali všade lacnejší vstup, mohli sme na salaši Dechtáte pre všetkých členov kúpiť občerstvenie. Počasie
nám prialo, skanzen bol hodnotným obohatením vedomostí o živote a práci našich predkov.
V termálnych bazénoch sme si zregenerovali organizmus a spokojní sme sa v plánovanom čase vrátili do
Svitu. Našli sme si nových priateľov zo ZO Tatranská
Štrba a aj v budúcnosti budeme spolupracovať s touto organizáciou. Celú cestu nám spríjemňoval Ján Perinaj, ktorý vedel porozprávať o všetkých zákutiach,
dedinkách a mestách, ktoré sme po ceste míňali.
Ing.Ľ.Kuzmíková
predsedníčka ZO SZZP

ˇ
Podakovanie
V dnešnej dobe, keď sa na každom kroku stretávame so slovom „ kríza „ a väčšina podnikateľov sa pri akomkoľvek výdavku aj správa ako
v čase krízy, maximálne šetria a nie sú ochotní
zľaviť z ceny, alebo prispieť na dobrú vec, je
priam neuveriteľné a úžasné správanie sa jedincov, ktorí aj napriek svojim ťažkostiam (veď
ich iste v tejto dobe majú všetci...) sú ochotní
celkom nezištne a zadarmo, s vynaložením
vlastných prostriedkov, prispieť na činnosť
zdravotne postihnutých.
S úctou a vážnosťou budeme vždy vyslovovať
meno JUDr. Mariána Bezáka, ktorý nám bez
okolkov a s milým úsmevom každoročne na našu prosbu odpovie „áno“, dokonca nám dá aj
viac,ako sme očakávali. Veľmi pekne mu za
všetko ďakujeme.
Členovia ZO SZZP vo Svite

Rodičia škole
Keď sa dielo podarí, všetci majú radosť. Takéto pocity prežívajú dievčatá
a chlapci so svojimi učiteľmi, vedúcimi krúžkov, trénermi. Vyučovacie hodiny telesnej výchovy, basketbalové, atletické, futbalové tréningy, tanečné a pohybové krúžky v telocvični v ZŠ Mierová v tomto školskom roku
budú pod svetlami nových reflektorov.
Už niekoľko rokov nevyhovujúce, priam havarijné osvetlenie telocvične trápilo všetkých užívateľov. Výmena neónového osvetlenia nepomohla. Keď schválený projekt
z európskych štrukturálnych fondov na rekonštrukciu a modernizáciu školy v októbri
2008 nezahrnul do rekonštrukcie telocvičňu, bolo nevyhnutné hľadať iné možnosti
ako odstrániť tento neutešený stav. Ochotne pomohlo Rodičovské združenie pri ZŠ
a poskytlo nevyhnutné finančné prostriedky na výmenu celého osvetlenia.
Nové výbojkové reflektory
v hodnote 1 595 eur budú
spoľahlivo slúžiť všetkým
športovcom. Výmenou sa
znížili energetické náklady
na prevádzku telocvične. Za
realizáciu projektu ďakujeme Ing. Dušanovi Kačmarákovi. Staré osvetlenie bolo
demontované, strop telocvične vymaľovaný. Poďakovanie za to patrí učiteľom telesnej výchovy Mgr. Ladislavovi Potočnému a PaedDr.
Petrovi Klempovi. Teraz
spokojne môžeme povedať,
že v našej telocvični pod
lampou už nebýva tma.
Mgr. Luďa Szabová
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Rozhovor s držiteľom Ceny mesta Svit pre rok
2009 Ing. Júliusom Frkáňom
Svit je mesto s viacerými špecifikami. Okrem toho, že vyrástlo na „zelenej lúke“ a je najmladším na Slovensku, vytvorili ho
ľudia, ktorí tu prišli z mnohých kútov Slovenska, ale i Čiech,
mnohí i Poľska... Rok po ukončení 2. svetovej vojny si tu našiel svoj celoživotný prístav aj mladučký, skromný, talentovaný Július Frkáň z Turčianskej Štiavničky v okrese Martin. Jeho celoživotné pôsobenie a zásluhy si tento rok všimli
a zhodnotili aj poslanci MsZ. Stal sa držiteľom Ceny mesta.

 Prezradťe, pán Frkáň,
ako ste sa ocitli pod Tatrami?
O Baťovej škole práce som sa
dozvedel z rozprávania Jána
Matisa a Jaroslava Kostru, mojich spolurodákov, ktorí tu už
študovali. Keď prišli v krásnych
uniformách BŠP domov, vzbudzovali obdiv a pozornosť všetkých, samozrejme, i mňa. Takže po ukončení meštianskej
školy v Ružomberku som poslal
prihlášku do Svitu. Po náročnej
lekárskej prehliadke ma v roku
1946 prijali pre štúdium
v odbore chémie.

duktívny čas vo fabrike. Rád si
spomínam na dobrých kolegov
Ladislava Petríka, Ing. Richarda
Bekessa a Ing. Ladislava Strmenského.
Začiatkom 50-tych rokov som
si doplnil vzdelanie štúdiom na
SPŠCH vo Svite a neskôr diaľkove na chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave.
Ako vedúci pracovnej skupiny
v oddelení technického rozvoja
som pracoval na vytvorení vzorkovnice Slovcoloru, riešil som
zavedenie viskózového lyka farbeného vo hmote do výroby,
pracoval som ako technológ výroby viskózového hodvábu a od

mír Novotný. Zo žiakov BŠP sa
vyformovalo družstvo, ktoré
zaznamenávalo po celom Slovensku mnohé víťazstvá.
 Vaše úspechy v atletike
boli nemalé. Pochváľte sa
tými najvzácnejšími...

výboru atletického zväzu
od okresnej, až po celoštátnu úroveň. V rokoch 19761980 ste boli členom ÚV
ČSZTV. Boli ste však aj trénerom. To vám okrem námahy prinieslo tiež veľa úspechov. Na koho zo svojich
zverencov ste mimoriadne
hrdý?
Tejto práci som sa začal venovať už v roku
1955. Mnohí moji zverenci získali tituly majstrov Slovenska, resp.
vytvorili slovenské rekordy. Napríklad František
Mikluščák
zabehol
„stovku“ za 10,9 s a ako
člen
Dukly
Praha
a reprezentant ČSSR za
10,4 s a 200m za 21,0
s. Ján Tomko (na jeho
príprave sa podieľal aj
Š. Piga) zabehol vo Svite 200 m za 22,13s, neskôr ako reprezentant

Na slávnostnom odovzdávaní
cien v júni 2009.

Život s kráľovnou športu
 Kto ovplyvnil Vaše pracovné pôsobenie – kde ste
odovzdávali svoj um a sily?
Začínal som v centrálnom laboratóriu,avšak ako manipulant
a výplatný (vraj som mal pekný
rukopis). Až na pokyn riaditeľa
BŠP K. Ryšavého som bol od
roku 1948 preradený do študo-

roku 1972 som bol až do odchodu na dôchodok (1991) vedúcim odboru riadenia akosti.
Riešili sme skutočne náročné
úlohy v oblasti hodnotenia
akosti výrobkov.
 Kde sú korene Vášho intenzívneho a vrúcneho
vzťahu ku športu?

J. Frkáň v kruhu mladých talentovaných atlétov

vanej profesie. Najskôr u Ing. J.
Klimu, ktorý sa zaoberal farbením viskózového hodvábu vo
hmote. V tejto špecializácii som
prakticky pokračoval celý pro-

Hneď po príchode do Svitu
som začal s gymnastikou
v Sokole. Pre atletiku ma získal
už v roku 1947 vychovávateľ
a učiteľ telesnej výchovy Jaro-

V roku 1949 sme ako 18-roční dorastenci v zložení Ján Bulla–Frkáň–Pavol Vrecník a Ján
Boba utvorili slovenský dorastenecký rekord v štafete 400300-200 a 100 m a ďalší slovenský rekord na 4x200 m
v zložení Hrivňák–Frkáň– Vrecník - Boba. Cením si titul majstra Slovenska v roku
1950 na 110 m prekážok a v štafete na
4x100 m, ktorá bežala
v zložení Vrecník-Novotný-Frkáň-Boba.
V roku 1951 som získal titul majstra Slovenska v desaťboji.
V roku 1962 som dosiahol svoj najlepší výkon v hode oštepom
66,82 m. O rok nato
som sa počas štúdia
na vysokej škole stal
akademickým
majstrom Slovenska v hode oštepom. Ako 51ročný som sa zúčastnil
veteránskych ME vo
francúzskom Strassburgu a v hode oštepom som
obsadil 7. miesto.
 Neboli ste len aktívnym
pretekárom, ale i funkcionárom. Pracovali ste ako
predseda TJ Iskra Svit, člen

So svojou úspešnou zverenkyňou Luckou Tomášekovou

ČSSR za 20,82 a 400 m za
45,64s. Štafeta ml. dorastencov na 4x400 m v zložení Hoták-D. Frkáň-Tomko-Tokár roku
1978 utvorila hodnotný slovenský rekord časom 3:56,6 min.
Miroslav Tokár ako ml. dorastenec bol majstrom Slovenska
v behu na 400 m a Dušan Frkáň
ako st. dorastenec majstrom
Slovenska v desaťboji. Staršia
žiačka Eva Gemzová (na jej trénovaní sa podieľal aj môj syn
Július – držiteľ oddielového rekordu vo vrhu guľou -13,13m)
utvorila slovenské rekordy
v behu na 60,150 a 300 m
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a v týchto disciplínach bola aj majsterkou Slovenska.
 V ostatných rokoch ste
však zaznamenali najväčší
trénersky úspech s Luciou
Tomašekovou...
Lucku ako 9-ročnú priviedol
k atletike jej otec Karol a tiež sa
podieľal na jej príprave. Vo všetkých vekových kategóriách
v rôznych disciplínach utvorila 13
slovenských rekordov a získala
15 titulov majsterky Slovenska.
Zúčastnila sa Svetovej gymnaziády v Číne (1998), kde v behu na
100 metrov prekážok obsadila
11. miesto. V sedemboji na majstrovstvách sveta v Santiagu de
Chile (2000) skončila ôsma, na
ME v talianskom Grossete v roku
2001 siedma v sedemboji výkonom 5479 bodov, čím utvorila
slovenský juniorský rekord.
V roku 2001 odišla na vysokoškolské štúdiá do Bratislavy. Ako
trénerovi mi urobila veľa radosti.

Netradičná hodina chémie

V rámci nového školského zákona už žiakom 6.
ročníka pribudol nový predmet chémia. Aby sa
žiaci zoznámili hlbšie s chemickým laboratóriom,

navštívili sme v rámci vyučovania SOŠ vo Svite.
Prezreli sme si 3 špeciálne laboratória na vyučovanie analytickej, fyzikálnej a organickej chémie.
Oboznámili sme sa s pomôckami,ktoré sa najčastejšie v laboratóriu využívajú a dokonca sme
mohli v laboratóriu aj skutočne pracovať.
Ing. Hrab nám vysvetlil postup pri pipetovaní
a my sme pipetovali kvapalinu do banky. Veľmi
sa nám táto práca páčila ,ale čas rýchlo utekal.
Rozlúčili sme sa s majstrom odborného výcviku,
a veríme, že sa tam ešte tento školský rok vrátime.
Ďakujeme pánovi zástupcovi SOŠ Ing.Palkovovi
a Ing.Hrabovi za peknú hodinu.
Žiaci VI.A a VI.B, Ing.Berezovskijová,
ZŠ Mierová,Svit

 Ako vnímate súčasné dianie v atletike? V čom to majú
dnešní športovci ľahšie a čo
naopak vidíte ako nevýhodné
voči ich predchodcom?
Žiaľ, z kráľovnej športu sa stala
popoluška, ale som úprimne rád,
že vo Svite vďaka niekoľkým
nadšencom atletika žije!
 Ste 63 rokov vo Svite. Aký
máte pocit z premien tohto
mesta?
Zo stáleho napredovania
a skrášľovania nášho Svitu mám
skutočnú radosť.
 Čo Vás v rokoch Vašej zrelosti najviac zamestnáva, ako
prežívate dni?
Rozhodne sa nenudím. Od jari
do jesene je to najmä záhradka
a práce v nej, rád zbieram huby,
prečítam si dobrú knihu, vylúštim
krížovku... Radosť mám zo svojich 6-tich vnúčat a keď to je potrebné, pomôžem ešte atlétom
ako rozhodca.
 Aké sú
a priania?

Vaše

túžby

Chcel by som najskôr poďakovať svojej manželke za vytváranie
dobrých rodinných podmienok
a vzťahov pre moju prácu – či už
v podniku, alebo v atletike, ktorej
som obetoval veľa času mimo domova a rodiny. A moje túžby?
Nuž, je to iste to, aby bol mier,
aby sme boli zdraví a šťastní.
Poďakovala V. Žoldáková
Foto: archív

Tretí október opäť patril na
Mestskom úrade vo Svite vítaniu detí. Táto pekná tradícia
má v našom živote stále svoje
miesto. Na obr. s viceprimátorom Milanom Lopušniakom
šťastné mamičky a oteckovia
so svojimi ratolesťami.
Foto: A. Pálešová

Mesto Svit
vás pozýva na program k Mesiacu Úcty k starším

ˇ a úcty vám...”
„Z vdaky
27. októbra 2009 o 16.30 h v sále Domu kultúry vo
Svite. V programe vystúpia žiaci a učitelia ZUŠ, DFS Jánošíček, TS Štýl, UK Fantázia, FS Jánošík a DH Sviťanka.

Milá návšteva na ZŠ Komenského ulici
V uplynulom školskom roku nadviazala naša škola družbu so ZŠ Habrmanova ulica
v partnerskom meste v Českej Třebovej. V máji boli naši žiaci a pedagógovia hosťami
v Čechách, v septembri od 21. - 25. 9. 2009 sme privítali našich priateľov u nás.
Pripravili sme pre nich bohatý program: celodennú túru Štrbské Pleso – Popradské Pleso –
Symbolický cintorín – Osterva – Vyšné Hágy.
Tiež celodenný výlet Červený Kláštor – Strážky
– Kežmarok. Ukázali sme im naše mesto, Poprad a Spišskú Sobotu. Dôstojným vyvrcholením nášho programu bolo prijatie českých a slovenských detí u pána primátora mesta Rudolfa
Abraháma.
Máme veľkú radosť z nadviazaných priateľských kontaktov a veríme v ich úspešné pokra-

čovanie. Túto príležitosť chceme využiť na poďakovanie mnohým ľuďom, ktorí nám rôznym
spôsobom ochotne pomohli, zvlášť rodičom našich detí. Zároveň chceme poďakovať všetkým
našim sponzorom, bez finančného prispenia
ktorých by sme náš program nemohli realizovať.
Zvlášť ďakujeme našim hlavným sponzorom –
Nadácii Chemosvit vo Svite a Rade rodičov pri
našej ZŠ.
Žiaci a pedagógovia
ZŠ Komenského ul., Svit
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ˇ
Spolocenská
rubrika
 NARODILI SA

September 2009
Jozef Lakatoš, Ester Kalászová, Marianna Galajdová, Beáta Bystrická, Nela Neuwirthová, Tobias Adamkovič

 MANŽELSTVO UZATVORILI

Posledný septembrový deň patril stretnutiu s jubilantmi, ktorých prijal primátor mesta
PaedDr. Rudolf Abrahám.
Foto Anna Pálešová

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo Svite
a Klub darcov krvi pri a. s. Chemosvit vo Svite
Vás pozývajú na
PREDVIANOČNÝ ODBER KRVI
dňa 15. 12. 2009 od 10.00 – 14.30 hod.
Odber sa uskutoční v Spolcentre Svit.
Darcom krvi sa môže stať každý zdravý občan medzi 18. a 60. rokom
veku. Kvalitu darovanej krvi môže ovplyvniť použitá strava, preto je nutné dodržať cca 18 hodín pred odberom beztukovú diétu a zakázaný
je alkohol. Ďakujeme darcom, ktorí využijú práve tento termín a prejavia tak spolupatričnosť a vzájomnú súdržnosť.

Inzeráty
 Predám 1-izbový
byt vo Svite na druhom poschodí za 25
tis. eur. Tel.: 0907
4060679.
 Predám záhradu
v osade Máj. Chata,
sklenník. Volať po
18.00 h. Č.tel.
7756783.

Peter Palušek a Anna Šusterová, Michal Uhrín a Zuzana Sochorová, Ján
Tomaškovič a Mgr. Jana Fridmanová,
Ing. Aleš Stančík a Mgr. Barbora Bajtošová, Peter Klasd a Jozefína Lehocká, Róbert Korp a Eva Pirščová, Bohumil Kubát a Lenka Vančišinová, Milan
Kušnirák a Martina Kisková, Ing. Róbert Sedlák a Tatiana Šikorská.

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

70 ROKOV
Marta Schwábová, Cyril Kušnír, Mária
Šutáková, Mária Grácová, Michal Markovič, Michal Bartko.
75 ROKOV
Helena Gánovská, Alžbeta Kováčová,
Miloslav Kurila, Oľga Drozdová.
80 ROKOV
Helena Babjáková, Štefan Loy, Anna
Hajná, Mária Knoteková.
85 ROKOV
Ján Tomáš.

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Jozef Bobula, Helena Bendíková,
Michal Gäjdoš, Helena Palubjaková,
Štefan Škovira, Dušan Kaňuk.

Začala sa krúžková činnosť
Od 1. októbra 2009 v CVČ vo Svite začali svoju činnosť záujmové krúžky. V oblasti jazykovej, pracovno-technickej, kultúrno-umeleckej, spoločensko-vednej a telovýchovno-športovej ich je celkom 25 a 3 záujmové kluby. Sú to krúžky anglického jazyka, výtvarné, tanečné, počítačový, plastikovomodelárske, basketbalové pre chlapcov a dievčatá, futbalové, plavecké, šachový, pohybové hry pre predškolákov, športové hry
pre mládež, logopedický, dobrovoľnícky klub Šumienky, klub
mladých filatelistov či klub šitia.
Každý, kto má záujem, môže
sa kedykoľvek prihlásiť do krúžku
či klubu podľa vlastného záujmu.
Nie sú to uzavreté skupiny. Klub
šitia môžu navštevovať aj mladé
ženy a mamičky, dobrovoľnícky
klub každý mladý človek, ktorý je
ochotný niečo zaujímavé organizovať pre svojich rovesníkov,
športové hry mládež, ktorá chce
aktívne športovať vo voľných
chvíľach, fotografický a filatelistický pre tých, ktorí majú záujem
o tieto druhy umenia. Deti prejavili mimoriadny záujem o plavecký a plastikovomodelársky krúžok, vytvorili sme v každom až tri
skupiny.
CVČ začal školský rok s novým
výchovným programom. Centrum bude aj naďalej miesto, kde

deti a mládež môže rozvíjať svoje
záujmy, svoj talent, zaujímavo
a netradične sa vzdelávať, športovať a rekreovať sa. Chceme vytvoriť priestor pre mládež na vlastný klub, kde by sa mohli stretávať
s kamarátmi, športovať, organizovať si svoj voľný čas podľa
vlastných predstáv.
Pre mladších školákov priestor
na rozvoj záujmov v blízkosti škôl
a bydliska v príjemnom a pokojnom prostredí. Pre mamičky
a oteckov na rodičovskej dovolenke a rodiny s malými deťmi Baby centrum na voľnočasové aktivity, rozvoj záujmov a priateľské
stretnutia. Chceme vytvoriť priestor pre všetkých, ktorí chcú byť
aktívni a spoločenskí.
Nadežda Kumorovitzová
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Turné seniorských spevákov na východe Slovenska
Združený spevokol Senior pôsobiaci
pri kluboch dôchodcov vo Svite i Pod
Skalkou vystupoval 18. a 19. septembra 2009 na východnom Slovensku.
Najskôr v rámci X. celoslovenskej prehliadky speváckych súborov – seniorov, ktorú organizovalo ústredie Jednoty dôchodcov Slovenska. V Dome umenia v Košiciach vystúpilo 9 súborov – z každého kraja po jednom
a my sme reprezentovali náš prešovský kraj.
Hosťujúce Košice mali dva súbory. Povzbudzoval nás náš fanklub zo Svitu – 30 členov
JDS a klubov dôchodcov. Bol to krásny umelecký zážitok. Dovolím si uviesť písomné poďakovanie predsedníčky KO JDS p. Považanovej: „Otvorili sme, my starší, zlatú bránu
zlatým kľúčom, aby sme priblížili širokým masám krásu lúčnej piesne. Všetky kolektívy
mesto Košice pozdravuje. Súbor Senior si
ho berú za vzor.“
O deň neskôr sme na pozvanie primátora
mesta Kráľovský Chlmec Mgr. Jozefa Baloga
vystupovali s hodinovým programom pri príležitosti Dní mesta a vinobraneckých osláv na Námestí milénia. Spievali
sme ľudové piesne, predniesli spišské klapancie, malú scénku Pyšné dámy a ľudové rozprávanie s vtipmi zo života.
Celkom nás účinkovalo 6 súborov – jeden mládežnícky z Maďarska. Keď
sme na záver zaspievali dve maďarské piesne, obecenstvo akoby ožilo

a spievalo s nami. Dostalo sa nám aj uznania a písomného
poďakovania od primátora mesta. Po vystúpení sme zotrvali
v družnej zábave s tamojšími dôchodcami... Na dolnozemplínsky región máme tie najlepšie spomienky.
Alexander Tokár
vedúci spevokolu
Foto: M. Jurčák

Kurz šitia
pre začiatočníkov
Chcete sa naučiť dobre šiť, vytvoriť si originálny
darček pre seba a svojich blízkych? CVČ vo Svite Vás pozýva na kurz šitia pre začiatočníkov.
Umožní Vám získať základné, odborné a remeselné zručnosti v oblasti ručného a strojného
zhotovenia odevov a doplnkov z textilu.
Naučíme sa šiť, vyšívať, batikovať, štrikovať,
maľovať na textil atď. Individuálne si ušijeme
niečo pre seba,alebo na maškarný ples. Na kurz
sa môžu prihlásiť dievčatá od 6. ročníka, ale aj
rodičia, starí rodičia, príbuzní. Kurz sa koná v
CVČ vo Svite. Ostatné informácie dostanete telefonicky na čísle 0905 559 566 (0917 622
658) 77 561 64. Tešíme sa na Vás.
Eva Kazárová

Seniori zo Svitu opäť na cestách....
Svitský klub strany Smer-SD zorganizoval pre členov mestskej organizácie protifašistického odboja, oboch klubov dôchodcov a Jednoty dôchodcov Slovenska v závere augusta jednodňový autobusový zájazd. Celkom 39 cestujúcich sviťanov sa nás
zúčastnilo celoštátnych osláv 65.výročia SNP v Banskej Bystrici.
Priamo v areáli pamätníka SNP sme si za
účasti najvyšších predstaviteľov štátu, veľvyslanectiev i zahraničných protifašistických
organizácií vypočuli so záujmom najmä príhovor predsedu vlády SR Róberta Ficu, kto-

rý vecne zhodnotil úlohu, význam a odkaz
SNP pre slovenský národ.
Cestou z Bystrice sme sa zastavili pri pamätníku (vápenke) v Nemeckej, kde sme
po básni v podaní M.Nedzelovej položili ky-

ticu kvetov vyše 900 popraveným obetiam.
S dojatím sme si v blízkom múzea prezreli
dokumentáciu o zločinoch na slovenskom
národe po zatlačení povstalcov do hôr. Treťou našou zastávkou bol nádherný kaštieľ
Coburgovcov vo Sv.Antone, ktorý sme si
prešli aj s odborným výkladom.
Obohatení o nové zážitky sme sa vo večerných hodinách vrátili do svojich domovov.
Touto cestou úprimne ďakujeme sponzorom zájazdu – firme Chedos a.s.Svit a
Klubu Smer-SD, ktorí nám umožnili tento
zaujímavý a poučný výlet.
A. Tokár a J. Perinaj
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DFS Jánošíček na putovnom festivale v Maďarsku
S finančnou podporou MK SR sa cez prázdniny DFS Jánošíček prezentoval na festivale VIII. COUNTY-WANDERING Festival Szeged 2009, s účinkovaním v mestách
Cserkeszölő, Mórahalom, Kunfehértó, Kecel. Tento putovný festival sa niesol v duchu harmónie a priateľstva.
Po piatich hodinách cesty sa Jánošíčkári ocitli v Segedíne, kde
ich organizátori oboznámili
s organizačnými pokynmi, programom a ubytovaním. Stravovali
sa prevažne na rodinnej farme Família Tanya. Priestor v okolí farmy
poskytoval možnosť relaxácie
a oddychu hlavne pre deti. Ubytovaní boli v Hermann Kollégiu
v Segedíne. Raňajky v podobe
švédskych stolov ich čakali každý
deň v blízkosti ubytovni. Jánošíčkári účinkovali na festivale celkom
štyrikrát. Prvýkrát na termálnom
kúpalisku v Cserke-szölő, kde uvítali príležitosť na malé osvieženie
v bazénoch v horúčave, ktorá ich
prenasledovala po celé dni ich
pobytu. Druhé vystúpenie na festivale County Wandering pokračovalo v meste Mórahalom, opäť na
termálnom kúpalisku. Aj tento
deň sa podobal predošlému.
V tretí deň organizátori festivalu
na čele s prezidentom festivalu
starostlivým Miklósom Károlym

pre nich pripravili zaujímavé
prekvapenie. Dopoludnia si
mali možnosť obzrieť na historickom vláčiku mesto Segedín. Segedín (po maďarsky Szeged) je so 167 tisíc
obyvateľmi a rozlohou 280
km² štvrté najväčšie mesto
Maďarska, ktoré je typické
výrobou známej salámy Pick
a pestovaním červenej papriky. K charakteristickým
predmetom zo Segedína
patria vyšívané papuče, ktoré sa dajú používať obojstranne. Po obhliadke mesta Segedín cestovali cca 72 km do
Kunfehértó. Tu sa konal ďalší festivalový program pri jazere, ktoré
sa tam nachádza, kde vystúpili po
tretíkrát. Posledný deň účasti na
festivale v Segedíne patril obhliadke ZOO. Po obede vo Famílii Tanyi cestovali cca 84 km do
mesta Kecel, kde sa konal hlavný festivalový galaprogram.
V ňom sa okrem DFS Jánošíček

a poľského súboru Wisloczanie
z Pustkowa - Osiedlu s ktorým
počas celého pobytu na festivale
v Maďarsku spoločne vystupoval, vystúpili ešte domáce detské
i dospelé kolektívy z Kecelu
a Kalocse. Nasledujúce ráno vycestovali domov, pričom sa zastavili ešte na pár hodín v Egri. Odchádzali spokojní s pocitom, že
slovenský folklór sa v Maďar-sku
páčil a nebol divákom cudzí.

Náš úspech a nové skúsenosti z Čiech
V školskom roku 2008/2009 vznikla
žiacka ľudová hudba a dievčenská
spevácka skupina, ktorá pôsobí v ZUŠ
vo Svite. Počas svojho krátkeho pôsobenia zaznamenala množstvo vystúpení v rámci mesta Svit a blízkeho okolia.
Začiatky boli ťažké, no po tvrdej práci
prišlo aj očakávané ovocie v podobe
mnohých úspešných vystúpení. Medzi
tie najvýznamnejšie patrí účinkovanie
na Mikuláša, fašiangovej zábave vo
Svite pri pochovávaní basy, Dni učiteľov v Spolcentre Svit a vystúpenie v rámci Dní Mesta Svit, na
ktorom bol v Dome kultúry vo Svite prítomný aj pán prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
V dňoch 3. – 6. septembra
2009 žiacka ľudová hudba
a spevácka skupina ZUŠ reprezentovala mesto Svit na slávnostnom galaprograme pri príležitosti
„Dní partnerství“ v Českej Třebovej. V tomto programe účinkovali
mladí umelci z partnerských miest zo Slovenska,
Poľska
a Talianska. To, že hudba naozaj
spája národy dokázali aj naše
huslistky
Lenka
Kozáková
a Barbora Bocková, ktoré mali
česť zahrať si s domácim orchestrom, ktorý pôsobí pri ZUŠ
Česká Třebová pod vedením jej
riaditeľa MgA. Bohuslava Mimru.
Ľudová hudba a dievčenská spe-

vácka skupina vynikajúco reprezentovali našu ZUŠ a mesto Svit,
čoho dôsledkom bol aj dlhotrvajúci aplauz. Teší nás, že sa krásne slovenské ľudové piesne
v podaní žiakov u našich „susedov“ páčili. Do hľadiska nás prišiel povzbudiť aj primátor mesta
Svit PaedDr. Rudolf Abrahám
spolu s poslancami MsZ Milanom
Lopušniakom a Mariánom Martočkom.
Za ZUŠ Svit nás bol podporiť
a držal nám v hľadisku palce aj
náš riaditeľ Jozef Ištvánik, ktorý
sa stretol s riaditeľom ZUŠ Česká Třebová Mgr. A. Bohuslavom
Mimrom. Dohodli sa na ďalšej

vzájomnej spolupráci oboch Základných umeleckých škôl
a zároveň naša škola dostala pozvanie na koncert, ktorý sa uskutoční v máji 2010 pri príležitosti
výročia ZUŠ Česká Třebová. Na
tomto koncerte budú účinkovať aj
žiaci našej školy.
Žiaci boli ubytovaní v rodinách
u našich českých priateľov, kde
nadviazali nové kamarátstva. Počasie nám veľmi neprialo, ale vynahradil to bohatý program, ktorý
nám naši organizátori v Českej
Třebovej pripravili. Žiakom sa tento vydarený zájazd veľmi páčil
a dúfame, že sa nám opäť podarí reprezentovať našu ZUŠ
a mesto Svit. Touto cestou chceme poďakovať Mestu Svit a ZUŠ
vo Svite, ktorí nám umožnili zúčastniť sa tohto zájazdu a zároveň

Realizácia tohto projektu prebehla aj vďaka rodičom detí – členov DFS Jánošíček, ZUŠ Svit,
Venuj 2% a MK SR. Aj do budúcna má DFS Jánošíček naplánované zaujímavé aktivity a projekty
s novými záujemcami, ktorí sa
môžu prihlásiť v ZUŠ Svit a Dome
kultúry Svit na tel: 0903/
901323, www.janosiceksvit.sk.
Vlasta Horňáková
Foto: Ľ. Horňák

vysloviť poďakovanie aj vedúcej
zájazdu pani Nadežde Kumurovitzovej z CVČ Svit, ktorá sa starala
o organizáciu celého zájazdu.
V školskom roku 2008/2009
sa v našej ZUŠ začal vyučovať nový predmet - ľudový spev. Prostredníctvom tohto predmetu sa
snažíme medzi deťmi a mládežou
šíriť dedičstvo našich predkov
a učiť ich tradíciám nášho národa, uchovávať a spoznávať slovenskú ľudovú pieseň. Teší nás,
že v dnešnej pretechnizovanej
modernej dobe, ktorá ľudovému
umeniu veľmi nepraje sa stále nájdu mladí jednotlivci, ktorým učaroval ľudový spev a hudba. Radi
medzi nami privítame mladých ľudí, ktorým sa páči ľudový spev
a radi spievajú, príp. hrajú, alebo
hrali na hudobnom nástroji a majú
chuť si zahrať v ľudovej hudbe.
Zároveň ďakujeme rodičom našich žiakov za ich vytrvalosť, trpezlivosť a podporu pri nácvikoch a vystúpeniach svojich detí.
Veríme, že sa „rozrastieme“
a svojim spevom a hudbou potešíme na mnohých vystúpeniach
nielen v našom regióne, ale aj širokom okolí, príp. opäť
v zahraničí.
Monika Bobríková
učiteľka ľudového spevu
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Výstava ovocia a zeleniny
Mesto Svit, v ktorom žijeme a chodíme do školy, je síce malé, ale veľmi krásne. Je pozoruhodné nielen pre krásu okolitej prírody, ale aj
pre krásu a ochotu mnohých ľudí,ktorí tu žijú.

24.septembra 2009 sme sa spolu
s p.učiteľkami zúčastnili okresnej výstavy ovocia a zeleniny, konanej pri príležitosti 75. výročia založenia mesta
Svit a 25. výročia ZO SZZ Breziny vo
Svite.Na tejto výstave sme v peknom
prostredí obdivovali jablká, hrušky,
hrozno, orechy, ale i kapustu, mrkvu,
fazuľu či paradajky. Mnohé exponáty
boli naozaj veľmi podivuhodné, mali
rôzne tvary a veľkosti a všetkým týmto
druhom dominovala tekvica“ Goliáš“.
Pri rozlúčke s touto krásou, vôňou

a
rôznofarebnosťou sa s nami
rozlúčili členovia
Klubu dôchodcov vo Svite, kto-

rým všetci úprimne ďakujeme za krásny zážitok
a do ďalšieho snaženia na záhradke prajeme veľa zdravia a úspechov.
Žiaci I.A, I.B, IV.B,VI.B,VII.A, VII.B,VIII.A,VIII.B
Mgr. Lucia Žondová, ZŠ Mierová, Svit

Komu sa nelení, tomu sa zelení.....
Aj takto by sa dala skomentovať vydarená
akcia, ktorá sa konala 23.-25. spetembra
2009 v spoločenskej miestnosti nad poštou. Pri príležitosti 75.výročia založenia Svitu a 25.výročia ZO SZZ Breziny sa konala vo
Svite okresná výstava ovocia a zeleniny, o
ktorej sme sa pozhovárali s garantom výstavy - predsedom ZO Breziny Jozefom Kalakajom, ktorý prevzal od predsedu OV SZZ Jána Korenku diplom II.stupňa.

 Záhradkárstvo je vo Svite
asi najrozšírenejším koníčkom....
Veru áno. Svedčia o tom počty
osád a parciel, ktoré tu máme.
Je potešiteľné, že naši ľudia napriek drine, ktorá s týmto „koníčkom“ súvisí, nachádzajú vo svojich záhradách aj istú kultúru,
šport, oddych i relax, ale aj zdravú rivalitu v súťaživosti – vypestovať najkrajší, či najväčší exponát.
Viete, ono je jednoduché kúpiť si
produkty v supermarkete, ale ak
pozorne počúvame, koľko chemických postrekov a iných prostriedkov používa dodávateľ ovocia i zeleniny... Každý záhradkár
– pestovateľ vie, čo do svojej

úrody dal, snaží sa
aj o kvalitu a tú dosiahne aj vzájomným poučením
a výmenou skúseností medzi odborníkmi. Našim
predsavzatím je
pritiahnuť aj našu
mládež k tomuto
krásnemu koníčku. A okrem toho
- dajú sa tu nadviazať dobré spoločenské či susedské vzťahy.
 Svit je asi právom predurčený na organizáciu takejto
výstavy...
My, záhradkári, každú, aj malú
výstavu považujeme za takzvané
dožinky. Nie je to len chvála našej úrody a práce, ale i možnosť
odovzdať skúsenosti, rady
o pestovaní a ochrane rastlín začiatočníkom, mladým a širokej
verejnosti. Po týždennej náročnej prípravnej práci pomológov
pánov Joppu, Eštvánika, Zelku,
Trhaja, Havlíka a aranžérskej komisie (p. Tokár, Jopek, Zagaj-

Záhradkári
zo Svitu sa
prezentovali
ský, Rušin, Mlynarčíková a Točeková) sme otvorili výstavu až
s 386 exponátmi. Osady zo Svitu prispeli 207 exponátmi, 7
osád z Popradu dodalo 100 exponátov, zo Šváboviec sme mali
23 a od neregistrovaných 12 exponátov.
Teší nás,že zo Svitu vystavovalo
až 78 záhradkárov (34 zo ZO
Breziny, 20 zo Štokavy 1 a 16 zo
ZO Máj).
 Čo na výstave dominovalo?
Boli to rôzne odrody jabĺk, hrušiek, nechýbali slivky , broskyne,
ale i zelenina a bylinky. Celkom
386 výstavných exponátov.
Najväčším exponátom výstavy
bola vyše 50 kilová tekvica Goliáš od p. Hrobáka z Veľkej Lomnice.

 S akým ohlasom sa táto
výstava stretla ?
Určite výborným. Za necelé tri
dni ju navštívilo cez 300 občanov a 26 tried s vyše 500 žiakmi.
Sme radi, že sa medzi nami zdržal aj Jozef Šurjak – jeden zo zakladateľov tohto hnutia vo Svite,
ako i iní záujemcovia.
Naša výstava sa podarila vďaka
obetavým ľuďom, už na začiatku
spomínaným,ale aj našim sponzorom – Chemosvitu,a.s., Mestu
Svit a pánovi primátorovi, AMZ
stravovanie s.r.o., Záhradkárskym potrebám P. Havaša, JM
papierníctvu, kvetinárstvu Gabika, železiarstvu Senzi, kvetom
Fantázia, Ike domácim potrebám. Ďakujem aj ochotným členom Klubov dôchodcov- seniorom za ich nezištnú pomoc.
Záverom chcem popriať všetkým, aby svoju lásku k prírode
a svojej parcelke využili v prospech seba, svojich blízkych, ale
aj spoločnosti. Želám Vám mnoho zdravia a radosti aj z toho najmenšieho úspechu.
Poďakovala V. Žoldáková
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Baby Centrum
- materské centrum v CVČ
Centrum voľného času vo Svite pripravuje pre mamičky a oteckov na rodičovskej dovolenke priestor na neformálne stretávanie sa v Baby Centre (priestory CVČ).
Čo Vám Baby Centrum ponúka:
N poskytne Vám výmenu skúseností, nachádzanie nových priateľstiev,
N umožní mamičkám s malými deťmi vyjsť z izolácie a prácou pre ostatných sa realizovať,
N vytvoriť esteticky príťažlivé prostredie pre deti, kde sa budú uskutočňovať voľné i organizované zábavy, zamerané na hru, pohyb, tvorivosť,
N poskytne priestor pre talentovaných rodičov, ktorí môžu viesť pravidelné, či nepravidelné aktivity pre deti alebo iných rodičov,
N umožní členkám ponúkať si navzájom rôzne menšie služby, vychádzajúc z ich profesie,
N ponúka aj príležitostné opatrovanie detí, ak si rodičia potrebujú niečo
vybaviť.
Budeme veľmi radi, keď vyplneným dotazníkom vyjadríte svoj názor na
Baby Centrum a odovzdáte ho do 23.10.2009 na týchto zberných
miestach: Mestský úrad - prízemie, ZŠ Komenského (vestibul), ZŠ
Mierová, Materská škola Mierová, Mestská knižnica, Pošta (vestibul),
Zdravotné stredisko Svit - čakáreň detských lekárov, Centrum voľného
času, Mierová 134.
Bližšie informácie Vám poskytneme na t. čísle: 0917622658,
7756164.
Mgr. Mačugová Lenka



Dotazník
1) Zriadenie Baby Centra - materského centra je veľmi dobrý nápad:
a) súhlasím s jeho zriadením,
b) nesúhlasím,
c) neviem,
d) iné
….........................................................................................................
2) Čas, ktorý chcem stráviť v materskom centre:
a) pondelok, uveďte čas: od …............. do ….............
b) utorok, uveďte čas:

od …............. do ….............

c) streda, uveďte čas:

od …............. do ….............

d) štvrtok, uveďte čas:

od …............. do ….............

e) piatok, uveďte čas:

od …............. do ….............

f) každý pracovný deň,
uveďte čas:

od …............. do ….............

g) iné ….......................................................................................
3) Jednotlivé aktivity a stretnutia je potrebné rozdeliť podľa veku detí:
a) deti do 1,5 roka,
b) deti od 1,5 do 3 rokov,
c) deti od 3 do 6 rokov,
d) nezáleží na veku, som za spoločné stretnutia,
e) dospelí,
f) iné
….........................................................................................................

Z denníka polície
26. augusta bola hliadka mestskej polície prizvaná hliadkou OO
PZ k požiaru, ktorý bol založený v mestskej časti Pod Skalkou v objekte píly, kde došlo k totálnemu zhoreniu unimobunky. Požiar sa ďalej nešíril, škoda z požiaru bola spôsobená majiteľovi píly K. zo Svitu.
26. augusta bolo v nočných hodinách v mestskej časti Pod Skalkou odcudzené motorové vozidlo Škoda Octávia z pozemku rodinného domu. MsP za prítomnosti OO PZ a technikov z kriminálky Poprad riešila krádež motorového vozidla na mieste. Prípad je naďalej
v štádiu vyšetrovania.
27. augusta v odpoludňajších hodinách sa hliadka dostavila do obchodného centra Sintra, kde zisťovala skutočnosti týkajúce sa krádeže peňaženky pani Č. zo Svitu. Táto bola nakupovať v uvedenom
centre. Neznáme osoby jej odcudzili peňaženku. Podľa výpovedí
svedkov išlo o tri neznáme občianky rómskeho pôvodu.
29. augusta vo večerných hodinách boli z parkoviska spred kostola odcudzené dva horské bicykle, ktoré boli uzamknuté o stojan
na bicykle. Majiteľkami týchto bicyklov boli Veronika A. a Mária T. zo
Svitu. V obidvoch prípadoch bolo začaté konanie vo vecí priestupku
proti majetku voči neznámym páchateľom.
30. augusta v nočných hodinách boli zaznamenané dva pohyby
motorových vozidiel, ktoré naznačovali opilosť vodičov, čo sa aj potvrdilo dychovou skúškou na alkohol. V prvom prípade išlo o Petra D.
zo Spišského Bystrého, ktorý bol podrobený dychovej skúške, kde
bola potvrdená prítomnosť alkoholu cca 1,6 promile. V druhom prípade Jaroslavovi B. z Košíc bola potvrdená prítomnosť alkoholu v dychu v hodnote 1,5 promile. Títo dvaja páni postupovali na riešenie
svojho prečinu do rúk štátnej polície.
1. septembra bolo telefonicky nahlásené, že na deti, pohybujúce
sa na školskom ihrisku na Mierovej základnej škole nejaký muž mieri zbraňou a ohrozuje ich. Mestská polícia za prítomnosti hliadky OO
PR zistila, že ide o Jána Š. zo Svitu, osobu psychicky labilnú a na
dôvažok pod vplyvom alkoholu. Pri prehliadke jeho bytu bolo zistené, že tento pán vlastní dve zbrane. Išlo o dva plynové revolvery,
v jednom z nich mal poplašné náboje. Tieto zbrane mu boli hliadkou
OO PZ zákonne odobrané.
8. septembra sa v uliciach mesta pohybovalo osobné auto so ŠPZ
Nové Zámky, ktorého posádka ponúkala na predaj holiace strojčeky.
Týmto nepovoleným podomovým predajom obťažovali občanov, ktorí tento obchod nahlásili. Mestská polícia uvedené vozidlo odprevadila z mesta.
10. septembra sa Anna G. zo Spišskej Teplice rozhodla, že sa nasťahuje k občanovi Svitu Jaroslavovi Č. Menovaná mala so sebou aj
štyri maloleté deti vo veku od 4 do 12 rokov a tvrdila, že nemá s nimi
kde bývať. Menovaný s jej ubytovaním nesúhlasil, nakoľko nemal s
touto rodinou žiadny príbuzenský vzťah. Rodina Anny G. bola prevezená na OO PZ Svit, kde sa stála služba spojila s centrom právnej a
sociálnej ochrany. Pracovníčky tejto inštitúcie previezli deti do detského domova.
18. septembra sa hliadka MsP v súčinnosti s OO PZ podieľala na
riešení prípadu vedenia osobného automobilu pod vplyvom alkoholu. Dvaja obyvatelia mesta, vodič a spolujazdec, rozhodli sa pre riskantnú jazdu pod vplyvom alkoholu počas sobotňajšieho predpoludnia v čase väčšieho pohybu ľudí Štúrovou ulicou. Vodič odmietol dychovú skúšku a bol predvedený na útvar štátnej polície.
22. septembra bola mestská polícia požiadaná o spoluprácu pri
lúpežnom prepadnutí Slovenskej sporiteľne vo Svite. Pri tejto lúpeží
za použitia zbrane sa podarilo páchateľovi odcudziť finančnú čiastku,
za ktorú pôjde na niekoľko rokov za mreže.
24. septembra sa podarilo utiecť poníkovi z cirkusu Carini smerom
k hotelu Mladosť. Na základe telefonickej informácie sa majiteľke cirkusu podarilo poníka odchytiť.
26. septembra došlo k dopravnej nehode v mestskej časti Pod
Skalkou, kde vodič vyletel z cesty a narazil do oplotenia rodinného
domu a taktiež poškodil rozvodovú elektrickú skrinku. Z miesta činu
ušiel. Na mieste boli zaistené stopy, ktoré viedli k dôležitej informácii, o aký typ vozidla ide. Už v ranných hodinách našla vozidlo. Poškodením po obhliadke bolo jednoznačne zistené, že ide o vozidlo
zodpovedajúce za autonehodu pri rodinnom dome. Preverením sa
zistilo, že majiteľom vozidla bol František S. z Horného Hričova.
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Nohejbalisti priniesli trofej
V závere augusta sa dve naše družstvá na pozvanie družobného
mesta Česká Třebová zúčastnili nohejbalového turnaja trojčlenných
družstiev o putovný pohár starostu mesta. Celkom sa tejto tradičnej
akcie zúčastnilo 14 družstiev. Rozdelené boli do dvoch skupín,
odohrali stretnutia každý s každým a do štvrťfinále postúpili prvé štyri
družstvá. Družstvo Svit 180 (F. Procházka, V. Petrilák, M. Lopušniak, G.Sikorjak) v štvrťfinále vypadlo s neskorším finalistom
a družstvo 1 postúpilo až do finále. To bolo mimoriadne vyrovnané
a dramatické. Stretli sa v ňom víťazi predchádzajúcich dvoch
ročníkov. Družstvo „Čtverec“ z Přívratu a naše. Stretnutie skončilo na
sety 2:0 pre Svit a sety boli ukončené najtesnejším rozdielom o jediný
bod 10:9. Víťazné družstvo zo Svitu hralo v zostave I. Hulín st., I.
M. Lopušniak
Hulín ml., P. Štefaňák a M. Klein.

Vstupné pre sezónu 2009/2010 – extraliga muži
1,70 € / osoba nad 18 rokov.
1,00 € / mládež do 18 rokov,
dôchodcovia, ZŤP
Voľný vstup:
deti do 6 rokov, vstup len za koše –
sektor D,E
Predpredaj vstupeniek nie je možný, predaj 60 minút pred začiatkom stretnutia. Vstupenky sú bez označenia, je možne ľubovoľné
sedenie s výnimkou miest označených VIP, Permanentka, Press.
Permanentná vstupenka: 30 € / osoba nad 18 rokov,
vstup na tribúnu A,C
vstupenka na konkrétne miesto.
Zľavnená permanentná vstupenka: 18 € / mládež do 18 rokov, dôchodcovia, ZŤP, tribúna A,C, vstupenka na miesto.
Permanentná vstupenka pod kôš: 20 € / bez rozdielu, za kôš –
sektor D.
Predpredaj v kancelárii BK Svit, bočný vchod, 1 poschodie, Kamila
Polomská. Predpredaj permanentných vstupeniek po dohode:
tel: 0918/274787.
Riadne vstupné:
Zľavnené vstupné:

Hasiči v Rybníku
Náš dobrovoľný hasičský zbor sa zúčastnil v septembri 2009
súťaže hasičských družstiev v Rybníku v okrese Č.Třebová (ČR).
V neľahkej konkurencii si v súťaži vybojoval 3. miesto. Okrem
tohto bronzového umiestnenia si naši hasiči prinesli aj pekné
zážitky zo stretnutia s družobnými priateľmi.

Extraliga opäť vo Svite
Extraligový basketbal mužov po ročnej prestávke (BK Chemosvit Poprad hral v Aréne v Poprade) sa opäť vrátil na palubovku do Svitu. A tak diváci od jeho návratu mohli vidieť dva
zápasy a to proti B. Bystrici, ktorý sme vyhrali o 15 bodov
a proti Interu Bratislava o štyri body.
Samozrejme, zmenil sa názov klubu na BK Svit, zmenil sa aj káder hráčov a s ním aj tréner. Ako je už verejnosti známe družstvo
vedie Ing. Ján Drobný, bývalý hráč Svitu a odchovanec mládežníckeho basketbalu vo Svite, prezidentom klubu je Ing. Milan Balog
(zároveň je aj predsedom BKM Svit), ktorý v civilnom povolaní je
riaditeľom spoločnosti Chemosvit Chempack.
Káder družstva tvoria:
Roman Findura, Branislav Laco, Peter Vraniak, Jovan Bajič (Srbsko), Ivica Cvitanovič (Chorvátsko), Lukáš Dubovský (prišiel z D.
Kubína), Tibor Kmetoni, Vladimír Kováč - kapitán, Martin Krajčík,
Boris Lopušniak, Michal Seman, Marek Tomáš, Lukáš Valášek.
Družstvo je zložené z hráčov bývalého BK Chemosvit, Legáta Svit,
BKM Svit a dvoch legionárov.
Cieľom kolektívu je podávať výkony na hranici svojich možností
a vybojovať aj po dlhodobej časti pre Svit extraligu mužov aj
v budúcej sezóne. BK Svit sa spolieha pri tom aj na Fan klub
a všetkých divákov, že na domácej palubovke budú tým povestným
„šiestym” hráčom.
Najbližšie zápasy BK Svit na domácej polubovke vždy o 18.30 h
v športovej hale: 31. októbra BK Svit - Pezinok, 7. 11. BK Svit Handlová a 14. 11. BK Svit - Sp. N. Ves.
-ák-

Pod košmi rušno
Basketbalová sezóna na Slovensku sa naplno rozbehla
vo všetkých vekových kategóriách.
Vo Svite okrem extraligového družstva mužov BK Svit je v súťaži
I. ligy mužov družstvo BKM Legáto Svit a v mládežníckych kategóriách sú to družstvá vo všetkých vekových kategóriách chlapcov
BKM Svit. Na území mesta je ďalej basketbalový klub Iskra Svit,
ktorý sa venuje dievčenským družstvám.
Z posledných výsledkov je hodné spomenúť činnosť BK Legáto
Svit v I. celoštátnej lige mužov, ktorému sa však na pôde súperov
na úvod súťaže nedarilo. Levoča - BKM Legáto Svit 87:73, Zvolen - BKM Legáto Svit 94:70 a MŠK Žiar n/ H - BKM Legáto
Svit 87:42.
-ák-

Futbalisti divákov zabávajú
Futbalisti FK Svit vo futbalovej sezóne 2009/2010 IV. ligy skupina sever odohrali do uzávierky mestských novín (7. 10. pozn. red.) 11. kôl, po ktorých sú na čele tabuľky so ziskom 30
bodov a skóre 35 : 9 s náskokom 8 bodov pred druhými Medzilaborcami.
Aj v zápase 4. 10., keď vyhrali pohoda, ktorá sa prejavuje aj
proti D. Klčovo 3:0, sa prezen- v hernom prevedení hráčov
tovali technickou hrou, ktorá ich nielen doma ale i na ihriskách
sprevádza počas celej súťaže súperov. Je predpoklad, že
a doteraz zabávala divákov aj na družstvo po jesennej časti skončí
ihriskách súperov. Doposiaľ na 1. mieste.
Podľa trénera FK Svit cieľom
stratili len tri body po prehre
výboru FK Svit a realizačného
v Ľuboticiach.
V družstve zatiaľ najviac gólov kolektívu je zabezpečiť postup
nastrieľali bývalí extraligoví hráči družstva mužov do vyššej súťaže.
a odchovanci svitského futbalu Preto sa snažia družstvo posilniť
Milan Jambor 9 a Július Lelkeš 8. o dvoch - troch hráčov, nakoľko
V kolektíve hráčov pod vedením vo vyrovnanej súťaži, kde dotrénera Milana Krišandu a celého chádza k zraneniam hráčov
realizačného kolektívu a výboru (dlhodobo zranení Hudač, FridFK Svit na čele s predsedom man, Budzák), ale i vykartičkoIng. Petrom Ferjančekom vládne vaniu, je potrebná čo najväčšia

Svitským futbalistom sa v novej sezóne IV. ligy darí.
konkurencia na jednotlivých
postoch.
Futbal sa hrá pre divákov, výbor
FK Svit sa dokonca jesennej
časti rozhodol nevyberať vstupné
s cieľom súčasný kvalitný futbal
vo Svite priblížiť čo najširšej
verejnosti. Verí, že diváci doterajšie úspešné výsledky v súťaži
ocenia aj povzbudzovaním na

jednotlivých zápasoch.
Diváci vo Svite môžu prísť
povzbudiť družstvo 18. 10., kedy
privítajú na štadióne o 14.00 h
družstvo Fintíc a 1. 11. o 13.30 h
v poslednom 15. kole jesennej
časti FK Svit doma hostí
futbalistov z N. Šebastovej.
M. Jurčák
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M-SR - žiačky Nové Zámky 2009
Slnečný víkend 12. – 13. 9. 2009 sprevádzal vyvrcholenie dráhovej atletickej sezóny na M-SR žiakov
v Nových Zámkoch. Počas oboch súťažných dní sa
v skvelej športovej atmosfére predstavila aj pätica
atlétok reprezentujúcich AO SVIT.
V sobotu sa o výborný výkon postarala Soňa
Vnenčáková v behu na 1500m, kde bolo jej hlavným
cieľom prekonať oddielový rekord Mirky Grešovej z roku
2006 s hodnotou 5:20,5 min. V preteku si Soňa skvele
rozvrhla sily a napriek tomu, že nepatrila ku kandidátkam
na zisk medaile v závere skvele zabojovala a získala
bronzovú medailu za tretie miesto v novom rekorde
oddielu 5:03,47min.
V behu na 60m dobehla v rozbehu Denisa Muránska
na druhom mieste, no od postupu do finále ju delili tri
stotiny sekundy. V prvom súťažnom dni sa predviedli aj
naše tri viacbojárky, ktoré absolvovali prvé štyri disciplíny
7-boja a ukázali súperkám, že to s útokom na medailové
umiestnenie myslia vážne. Po prvom dni bola na čele
súťaže naša Lenka Poništová s výrazným bodovým
náskokom.
V nedeľu sa znova zapojila do boja o popredné
umiestnenia Soňa Vnenčáková. Motivovaná z pekného
umiestnenia zo soboty nastúpila vo finále v behu na 600
m ako jedna z favoritiek. V rýchlom finále si opäť viedla
výborne a vo finiši ju na cieľovej čiare, ako ukázala
cieľová kamera, delilo od striebra len 10 cm. Soňa si tak
znova vybehala bronzovú medailu a o sekundu vylepšila
osobný rekord na tejto trati na 1:43,17 s. Naše
viacbojárky čakali v druhom súťažnom dni tri záverečné
disciplíny, kde po skoku do diaľky a hode oštepom bolo
ešte stále všetko otvorené.
Rozhodol záverečný beh na 800m, ktorý naše atlétky
odbehli vo výborných časoch – Stanka Lajčáková
dokonca vylepšila tohtoročný vlastný oddielový rekord
mladších žiačok na 2:30,33 min. Po záverečnom sčítaní
bodov sme jasali a smútili zároveň. Titul Majsterky
Slovenska a zlato pre náš oddiel presvedčivo s

náskokom vo svojom prvom 7-boji
vybojovala Lenka Poništová výkonom
3.602 bodov, Stanka Lajčáková si za
3.134 bodov odniesla bronz za tretie
miesto a tesne pod stupňom víťazov
skončila na štvrtom mieste Veronika
Austerová. Medailová žatva dievčat z
AOSVIT bola úspešne zavŕšená! Je
potrebné pochváliť dievčatá za
nasadenie v tréningovej príprave
počas prázdnin a za skvelú
reprezentáciu oddielu a mesta Svit na
týchto majstrovstvách.
V nasledujúcom období po zaslúženom oddychu začnú jesennú prí-

pravu na halovú sezónu 2010.
Z uvedených, ale i iných doterajších
výsledkov je zrejmé, že nám vyrastá
nová generácia nádejných viacbojárok, ktoré by mohli nadviazať na
uplynulé úspechy našich atlétok
Janky Kollárikovej a Patrície Stenchlákovej. V tomto roku Paťa opúšťa
naše oddielové rady a odchádza
študovať telesnú výchovu na FTVŠ do
Bratislavy. Za roky úspešnej reprezentácie jej ďakujeme a prajeme veľa
úspechov !
L. Potočný

Finále súťaže Hľadáme nového Jozefa Plachého 2009
Aj v tomto školskom roku sa mohli Základné školy zapojiť do súťaže Hľadáme nového
Jozefa Plachého pre žiakov a žiačky narodených v roku 1996. Z postupových kôl na
školských a krajských úrovniach sa do tejto súťaže v behu na 600m žiačok a 1000m
žiakov zapojilo viac ako 15.000 ! chlapcov a dievčat z celého Slovenska.

Samotného finále sa, ako držiteľka
najlepšieho výkonu v sezóne, na tejto trati
1:43,16 min. zúčastnila aj žiačka našej školy
ZŠ Mierová 134 vo Svite a zároveň členka
AOSVIT, talentovaná Stanka Lajčáková.
Vyvrcholenie súťaže sa konalo počas
najvýznamnejšieho atletického mítingu na
Slovensku – Atletický most v Dubnici n.
Váhom v nedeľu 6. 9. 2009, za účasti
legiend a hviezd svetovej atletiky, aktuálnych
majstrov sveta z Berlína a olympijských
medailistov. V úžasnej športovej atmosfére
nastúpilo na dráhu 24 finalistiek a o 16:00
bolo odštartované finále žiačok na 600m,
ktoré každá z nich môže bežať v podstate len
raz v živote.
Za obrovského aplauzu divákov sa skvele

predviedla naša Stanka – celých 500m
viedla pelotón dievčat, v záverečnej rovinke
jej už došli sily, no napriek tomu obsadila
výborné 3. miesto! Treba pripomenúť, že
Stanka nastúpila na preteky len po 2
týždňovej tréningovej príprave - na začiatku
júla totiž podstúpila úspešnú operáciu
pravého kolena! Nepatrila teda k favoritkám
preteku. To si zaslúži skutočné uznanie za
odhodlanie a bojovnosť.
S umiestnením sme veľmi spokojní a
okrem medaile, sklenenej trofeje a diplomu
si naša talentovaná atlétka odniesla
množstvo zážitkov z osobného stretnutia so
špičkovými svetovými atlétmi, s ktorými sa na
mítingu stretla.
Bolo to skvelé – ďakujeme!
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