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Dni mesta
Tak, ako avizoval plagát – všetko sa do bodky naplnilo. Program Dní mesta sa začal v utorok Olympiádou detí materských škôl na štadióne, ktorá bola
v poradí už šiestou. Pokračoval Kvapkou krvi pre mesto, ďalej udalosťou navýsosť významnou - odovzdávaním Cien mesta a primátora a vyvrcholil kultúrnym
programom počas celej soboty.
Na olympiáde celkom súťažilo 144 malých športovcov v 9-tich
družstvách, ktoré sa sústredili na športové výkony v rôznych súťažných disciplínach. Za svoje výkony boli odmenení drobnými cenami.
V humanitnej akcii darcovstva krvi darovalo svoju krv 21 dobrovoľníkov.
Už po 14-ty krát sa v sále Domu kultúry stretli hostia, aby sa
stali svedkami odovzdania Ceny mesta a Ceny primátora mesta
(Pokračovanie na 3. strane)

Trénerka Michaela Drobná za osobný prínos pre rozvoj ženského basketbalu
v meste Svit si cenu prišla prevziať aj so svojimi zverenkyňami (hore).
Aj dievčatá z Jánošíčka v sobotu pri Kolibe potešili divákov (vpravo).

MsZ Svit prerokovalo
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach bolo prvým dokumentom, ktorým sa poslanci zaoberali v úvode 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Dôvodom jeho vzniku boli zmeny
zákonov o správe daní, používaní elektronickej pokladnice a noviel zákonov o ochrane spotrebiteľa, ale i výstavba stáleho trhoviska vo Svite pri AS. Poslanci tento
dokument schválili. Ďalšie VZN č. 6/2012, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Svit
stiahli z rokovania, nakoľko považujú za potrebné rokovať o cenníku týchto služieb v príslušnej komisii.
Dodatok č. 4/2012 k VZN č.
2/2009 sa týka poskytovania sociálnych služieb a úhrad za ne. Poslanci ho neschválili.
Riešili aj žiadosť T. Danesa
o prenájom časti pozemku pre
vytvorenie parkovacích miest – žiadosti vyhoveli a rovnako mu odsú-

luvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach
domu – poslanci predaj schválili.
Obyvateľom bytového domu na
Ul. kpt. Nálepku 137 odsúhlasili
predaj priľahlého pozemku k ich
domu o výmere 126m² za cenu
373,24 €.
Z dôvodu modernizácie železničnej trate Žilina-Košice
dôjde k rekonštrukcii železničnej stanice Svit formou vyvo-

jektu. Poslanci v tejto súvislosti odsúhlasili znenie návrhu Zmluvy
o uzavretí budúcej kúpnej
zmluvy, nájomnej zmluvy a
zriadení vecného bremena so
Železnicami SR. Schválili aj odpredaj časti pozemku žiadateľovi M. Lapšanskému v celkovej
ploche 166 m² za sumu 3 154,- €.
Pre Bytový podnik Svit, s. r. o.
schválili rozšírenie správy majetku mesta o Zariadenie opatrovateľskej služby, MŠ na Ul.
mierovej a Ul. školskej a Športovej haly.
Rozpočtové opatrenie č.

Železničná trať sa bude rekonštruovať
hlasili aj predaj pozemku o výmere
6m² – vstup do garáže.
Vlastníci bytu č. 8 v bytovom dome na Ul. 9. mája s. č. 245 žiadali
o predaj pomernej časti spo-

laných investícií výstavbou časti verejného osvetlenia a preložky
miestneho rozhlasu, ale i trvalým
záberom pozemkov k tomuto ob-

15/2012 sa týka zmeny vo financovaní vo výške 213 079,- € - bolo
schválené. Nasledovala ďalšia
(Pokrač. na 2. strane)
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Sviťania budú
mať trhovisko
Vo východnej časti autobusovej stanice rastie
nová plocha, ktorá bude slúžiť ako trhovisko. Budú na ňom dva trhové stoly pre šesť trhových
miest. Ich univerzálnosť spočíva v tom, že po predajnej dobe sa zložením zmenia na lavičky pre
oddych cestujúcich, resp. iných občanov.
Foto: S. Lach

Opatrovateľská služba
Ak potrebujete v domácnosti opatriť svojho príbuzného - najmä teraz, počas letných dovoleniek, využite možnosť nového poskytovateľa opatrovateľskej
terénnej služby, ktorá je určená nielen pre obyvateľov Svitu, ale i okolitých obcí. Bližšie informácie:

http://opatera.webnode.sk/

MsZ Svit prerokovalo
(Dokončenie z 1. strany)

úprava rozpočtu v súvislosti s príspevkom z Recyklačného fondu vo výške 8
090,- € ako príspevok pre Technické služby
Mesta Svit – toto opatrenie bolo schválené, rovnako ako presun v rozpočte mesta vo výške 23
750,- € na zaplatenie dane z príjmov za
uplynulý rok a preddavky tejto dane pre
rok 2012.
Hlavnému kontrolórovi odsúhlasili
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení odmenu za 1. polrok 2012 vo výške 429,- €. Kongregácia sestier pri Rímskokatolíckom kostole vo Svite požiadala
o výpožičku priestorov v obidvoch MŠ za
účelom výchovnej činnosti – súhlas poslancov získala. Žiadosti MIRAFILMU s. r. o.
o finančnú pomoc na nakrúcanie dokumentu „Slováci v nemeckých zajateckých táboroch.“ nevyhoveli - vzali ju na vedomie.
V interpeláciách sa ako prvý opýtal M. Lopušniak na stav vo výmene okien v bytovom
dome na Záhradnej ulici s. č. 890 – A. Kromková odpovedala, že po odbornom posúdení je
potrebné vymeniť všetky okná aj s rámami, pripravuje sa aukcia na zabezpečenie projektu
a prvotné práce, ale je potrebné schváliť aj
s tým súvisiace rozpočtové opatrenie. Výmena
by sa mala začať čo najskôr – v tomto roku.
M. Jurčák sa opýtal, či TS plánujú obnovu
náteru priechodov pre chodcov – J. Žiak
odpovedal, že nie – tieto práce nie sú rozpočtované. Na ďalšiu otázku M. Jurčáka, ohľadom brigádnikov v TS odpovedal, že disponujú 4-mi na úseku verejnej zelene a 2-mi na
technickom úseku. M. Jurčák poukázal na nepriaznivý – priam havarijný stav asfaltového
povrchu na moste ku kostolom. Riaditeľ
TS oznámil, že povrch opravia na križovatke ulíc
Mierová – 9. mája a plánujú aj opravu mosta.
V. Seman poukázal na výskyt konkrétnych
suchých ihličnanov – tieto TS mesta Svit vyrúbu.
I. Zima predniesol interpeláciu občanov sídliska „A“, týkajúcu sa zvýšeného výskytu

Nové bytovky vo Svite rýchlo rastú...

a pohybu bezdomovcov v tejto časti mesta
– pri chovateľskej osade. Náčelník J. Dluhý informoval, že ide o „nekonečný príbeh“. Z finančných dôvodov v lete odchádzajú niektorí
obyvatelia z Útulku vo Svite a rozširujú rady bezdomovcov. MsP môže zakročiť len vtedy, ak sú
na katastrálnom území mesta. Ak ich tzv. „vytlačia“ - objavia sa v inej lokalite. Táto situácia je
ťažko riešiteľná.
V diskusii sa poslanci zaoberali dvomi zmenami Územného plánu mesta. Prvú
v lokalite Mladosť schválili. Rieši sa ňou výstavba štvrte so zmiešanou funkciu bytových
a rodinných domov a funkčná zmena hotela
Mladosť na polyfunkčné zariadenie s bytmi.
Druhú zmenu ÚPM v lokalite plavárne neodsúhlasili. V tomto bode sa vyskytli viaceré názory a tak o využití terajšej plochy sa rozhodne až
v budúcnosti. Právnik mesta J. Staško informoval o stave v odpredaji 4 bytov
v bytovom dome na Jilemnického ul., s. č. 838
- o byty zatiaľ nik neprejavil záujem, a tak sa ve-

Foto: M. Jurčák

rejná súťaž obnoví s tými istými podmienkami.
V. Seman požiadal TS o odstránenie kopy asfaltu po rekonštrukcii Uice kpt. Nálepku, M. Jurčák informoval poslancov o výsledku návštevy delegácie svitských seniorov v Národnej rade SR v Bratislave.
Primátor informoval o rozdelení finančných prostriedkov VÚC Prešov formou podaných a schválených projektov v oblasti kultúry, športu a sociálnej činnosti, ktorých schvaľovanie bolo v kompetencii poslancov VÚC, teda
aj primátora mesta. Mesto ich dostane na rekonštrukciu pamätníka padlým vo výške
2000 €, ŠK Horal Alto na cyklomaratón
1 308 € a OZ Familiaris dostane 1680 €.
I. Zima pozval prítomných na tohtoročný Horal Tour 10. -12. 8. 2012, pridal sa poslanec
J. Drobný a pozval prítomných na Streetball
Fest dňa 14. 7. 2012. V závere A. Balogová
-vedúca odd. ekonomických činností informovala o hospodárení Mesta za 5 mesiacov
roku 2012.
-vž-
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Dni mesta sa vydarili
(Pokrač. zo str. 1.)
Svit. Prítomné boli aj delegácie družobných miest Česká Třebová a Knurów
z Poľska.
Cenu mesta prevzal z rúk primátora
Alexander Tokár (na titulnej strane) za
významný prínos pre rozvoj mesta
a obetavú činnosť pre kultúrno-spoločenský život seniorov.
Ceny primátora prevzali:
Mgr. Mária Smatanová
za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu
prácu v ZŠ Komenského ul. vo Svite
(1).
Jozef Klein
za dlhoročnú obetavú prácu s mládežou a vzornú reprezentáciu mesta
v oblasti stolného tenisu a kickboxu (4).
Ing. Milan Rúčka
za zásluhy o rozvoj textilného priemyslu a úspešné aktivity v lyžiarskom
športe (2).
Mgr. Ján Čuchran
za osobný prínos pre rozvoj duchovného života občanov mesta (5).
Michaela Drobná
za osobný prínos pre rozvoj žen2
ského basketbalu v meste Svit (na titulnej strane).
Vedenie mesta Knurów pri
príležitosti 20. výročia prvých družobných kontaktov medzi mestami
Svit a Knurów - na obr. prezident
mesta A. Rams. (3).
Po odovzdávaní Cien zazneli v sále
piesne v podaní populárnej skupiny
Old Time band FUNNY FELLOWS (6),
ktorých doplnili tanečníci z Prešova
v dobových kostýmoch. Nálada v sále
bola naozaj príjemná a dôstojná.
Na druhý deň začali sprievodné
podujatia – turnaje vo futbale
a nohejbale v areáli ZŠ na Mierovej
ulici. Nohejbalu sa zúčastnilo 8 družstiev (Svit. V. Lomnica, Jakubany,
Č. Třebová). Víťazom sa stalo druž3
stvo Svit 1 (F. Procházka, M. Hulín

6

a M. Klein), za najlepšieho hráča turnaja
bol vyhlásený Milan Dvořák z Č. Třebovej.
Verejnosti bola sprístupnená výstava výtvarných prác absolventov a žiakov ZUŠ vo
Svite nad poštou. Popoludní pri Kolibe odštartovali bohatý program divadelníci z Divadla Commedia z Popradu rozprávočkou
o Buratinovi a po nich sa hralo, tancovalo
a spievalo až do 22. hodiny. Nemilosrdná
dažďová prehánka pokropila kostýmy detí z
Fantázie i tanečníkom z FS Jánošík, ktorí
statočne, už v slušnom daždi čardáš dotancovali. Ale potom už bolo fajn. Bez daž-

1

4

5
ďa, vo veľkej horúčave mali deti možnosť zahrať sa
i rôzne súťaže a hry a zúčastniť sa tvorivej dielne, ktorú pripravilo CVČ. Po Jánošíčku a Štýle zo ZUŠ vo Svite tancovali deti z Fantázie a vystúpila i domáca DH Sviťanka, ktorá si pripomenula 70. výročie založenia. Dostala Ďakovné listy od Mesta i Podtatranského osvetového strediska v Poprade a potešila divákov krátkym
koncertom. Najstarší aktívny hráč Ján Dobák prijal gratuláciu D. Rožárovej z POS Poprad k životnému jubileu a tlieskal mu tiež už „pamätník“, bývalý dlhoročný
hráč - Jozef Sokol, ktorý sedel v hľadisku. Po Sviťanke spustila koncert DH Popradčanka z Popradu a divákov potešila zaujímavá a kvalitná Kapela z Fantázie
so speváčkou Monikou Piekielnickou, ktorá ponúkla
originálne autorské piesne. Na svoje si prišli i milovníci
country – zahrala im obľúbená skupina Longhorns.
Hlavný hosť programu Peter Ondria alis Louis Armstrong prišiel s dobovým originálnym mikrofónom a
trúbkou – dokázal, že je vynikajúcim interprétom tejto
už nežijúcej legendy džezu.
Potom pokračovala zábava so skvelou kežmarskou skupinou Systém a tá dala sobotňajšiemu programu bodku.
Pri Kolibe bolo naozaj veselo, pristavilo sa
i množstvo divákov z Popradu a okolia.
-vžFoto: S. Pjaták a K. Nowak
(Pokračovanie na ďalšej strane)
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1
1 Dychová hudba Sviťanka. 2 Divadlo Commedia z Popradu. 3 Pohľad na divákov z veže. 4
Slovenský Armstrong - Peter Ondria. 5 Obľúbená country skupina Longhorns. 6 Diváci si prišli
na svoje... 7 Kapelník DH Sviťanka Ing. Milan
Gonda. 8 Detské hry.
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9 Folklórnu skupinu Jánošík neodradil od vystúpenia ani dážď.
10 Najstarší aktívny hráč Ján
Dobák. 11 Tanečná skupina Fantázia predviedla stabilne výborný výkon. 12 Kapela z Fantázie
so speváčkou Monikou Piekielnickou.
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Prekvapenia na DEŇ OTCOV Pod Skalkou
Tieto krásne slnečné dni predurčujú stretnutia priateľov v prírode. 16. júna
v dopoludňajších hodinách rozvoniaval v parku pri Kultúrnom dome Pod Skalkou guláš. To muži z Klubu dôchodcov Bôrik pripravovali pohostenie na Deň
otcov, ktorý organizovala Únia žien v spolupráci s materskou školou, klubom
dôchodcov a Mestom Svit.
V popoludňajších hodinách sa
schádzali celé rodiny, členovia
klubu dôchodcov a najmä deti
boli plné očakávania, aké prekvapenia a súťaže pre ne vymysleli tety z Únie žien a pani učiteľky z materskej školy. A mali sa
na čo tešiť!
V príjemnom prostredí v hre
„Kocka šťastia“ si zasúťažili 3členné družstvá v šiestich disciplínach:
1. hod krúžkami na kužele
2. hod loptičkami na plátený terč
3. hadí chodník
4. streľba na bránku

5. prelievanie vody do odmerného valca
6. prevliekanie švihadiel vytýčenou trasou
Po absolvovaní všetkých stanovíšť so zábavnými súťažami boli pre deti pod vedením
učiteliek pripravené voľné disciplíny: tunel,
hula-hop, terč na suchý zips a iné. Pred vyhodnotením súťaže padlo vhod občerstvenie
a chutný guláš. Predsedníčka ÚŽ Jana Bobulová poďakovala mužom z klubu dôchodcov za skvelý guláš, učiteľkám za výbornú
spoluprácu a členkám výboru za prípravu a
zabezpečenie celej akcie.
V závere boli ocenení všetci súťažiaci pamätnými medailami, deti sladkosťami a najlepšie rodinné družstvá i vecnými cenami.
Najlepší čas dosiahla a obsadila:
1. miesto rodina Varšová (na obr.)
2. miesto rodina Leskovjanská
3. miesto rodina Zaťurová.
Srdečne blahoželáme všetkým súťažiacim
a dúfame, že po Dni matiek a MDD sme i
oslavou Dňa otcov potešili tých, ktorí radi prijímajú pozvanie na príjemné priateľské stretnutia všetkých generácií.
M. Černajová
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Pre dôstojný návrat do života

Rekonštrukcia
svitského útulku

Po takmer polročnej rekonštrukcii slávnostne otvorili
v stredu 4. júla 2012 na Ulici SNP vo Svite za prítomnosti
primátora R. Abraháma a Moniky Fuchsovej zo sociálneho
odboru Prešovského samosprávneho kraja vynovené zariadenie núdzového bývania, v ktorom môžu nájsť krátkodobé ubytovanie rodiny či matky s deťmi, ľudia, ktorí sa
ocitli v zlej sociálnej situácii, v hmotnej núdzi alebo prišli
z akéhokoľvek dôvodu o strechu nad hlavou. Tzv. útulok
patrí od roku 2002 Domovu sociálnych služieb Batizovce.
Rekonštrukcia, ktorá trvala od decembra
minulého roka, si vyžiadala 21 tis. eur, v ktorých je zahrnutý aj príspevok z eurofondov
na kompletnú výmenu okien. V zariadení bola urobená nová podlaha, ktorá bola v havarijnom stave, vymaľované miestnosti a ďalšie
úpravy.
V útulku je 35 miest, z ktorých 15 slúži pre
núdzové bývanie najmä matiek s deťmi a 20
ako útulok. „Úpravy sme robili za plnej prevádzky,“ povedala nám riaditeľka DSS Ing.
Danica Ďuricová. „Sme radi, že sme mohli
zariadenie vybaviť novými posteľami, ktoré
nám bezplatne poskytla Nadácia Chemosvit.“ Ubytovaní majú k dispozícii izbu, kuchynku, sociálne zariadenia a spoločenskú
miestnosť. „Hlavným cieľom ale je pomôcť
im zaradiť sa do normálneho života,“ zdôraznila Ing. Danica Ďuricová. V útulku pracujú tri
vysokoškolsky vzdelané sociálne pracovníčky a traja domovníci – údržbári, nakoľko je

zariadenie v činnosti
24 hodín denne.
„Mnohí, ktorí k nám
prichádzajú, nemajú
ani osobné doklady a
ich sociálny status je
veľmi nízky,“ pokračuje riaditeľka. „Pomáhame im pri vybavovaní dokladov, pri
hľadaní práce, hoci aj brigád, aby neboli odkázaní iba na sociálne dávky, snažíme sa u
nich vypestovať pracovné návyky, riešime aj
otázku zaradenia a dochádzky detí do škôl,“
Pobyt v útulku je na dobu určitú – na tri mesiace, no ak si to situácia pri zaradení sa do
života vyžaduje, môže byť klient ubytovaný aj
dlhšie. Za pobyt si platí a poplatok sa odvíja
od jeho príjmu, veľkosti izby a ďalších faktorov. Zariadenie núdzového bývania je určené
hlavne pre ľudí z regiónu, z Prešovského

kraja, ale môžu tu byť ubytovaní aj ľudia v núdzi z iných krajov. Zatiaľ čo útulok vo Svite
funguje už dlhší čas, núdzové bývanie pre rodiny a matky s deťmi bolo priamo v Domove
v Batizovciach, kde nebolo najmä pre deti
vhodné prostredie. Preto bolo presťahované
do Svitu. „Tešíme sa, že toto zariadenie je vo
Svite, kde je dostupnosť lekárov, škôl a títo
ľudia majú väčšiu možnosť nájsť si prácu, čo
je veľmi pozitívne,“ povedala na margo otvorenia útulku zástupkyňa PSK.
Text a foto Eva Potočná

Naši seniori navštívili slovenský parlament
Seniori sa každoročne snažia leto využiť
na potulky za prírodným, historickým a kultúrnym bohatstvom našej krajiny. Tohto roku si členovia ZO Jednoty dôchodcov na
Slovensku a oboch klubov seniorov za svoj
cieľ určili výlet do politického, kultúrneho
a hospodárskeho centra nášho štátu, do
Bratislavy, konkrétne do Národnej rady SR.
Netradičné pozvanie prišlo od
poslanca NR SR za SMER-SD
PaedDr. Petra Šucu. Pán poslanec bol skvelým hostiteľom. Nielenže seniorom uhradil autobus,
ale sa aj príkladne staral o ich
program. So svojimi asistentmi
ich povodili po priestoroch sídla
nášho zákonodarného orgánu,
vysvetlili im históriu i súčasnosť
parlamentného systému,
ukázali im symboly štátu
i obdivuhodné umelecké
dielo majstra Albína Brunovského umiestnené
v budove. Sviťanov prišli
pozdraviť aj predseda
parlamentu Pavol Paška
a ďalší poslanci. Zážitkom
bola účasť na rokovaní
parlamentu. Téma bola
pre seniorov zvlášť zaujímavá, diskutovalo sa o
zdravotníctve a poplatkoch za služby v sociálnych zariadeniach. Pri tejto príležitosti sa podarilo

uskutočniť aj stretnutie a veľmi zaujímavú besedu s
predsedom Jednoty dôchodcov na
Slovensku Kamilom
Vajnorským.
Všetci si skutočne zaslúžili poďakovanie a drobné
darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobil vedúci zájazdu Alexander
Tokár.
Druhou časťou programu bola
návšteva bratislavského hradu
a jeho zrekonštruovaných priestorov. Zaujali expozície Slovenského národného múzea – Historického múzea, ako napr. Oltárny obraz v Hudobnej sieni, výstava Bratislavský hrad v grafikách, tiež výstava požiarom poškodených exponátov zo zbierok
hradu Krásna hôrka. Horúčava
v Bratislave už bola neznesiteľná, a tak len tí zdatnejší vystúpili
na jednu z hradných veží. Výhľad

na historické jadro mesta, Dunaj
a na mestskú časť Petržalka stáli
za vynaloženú námahu.
Aj cesta autobusom bola zaujímavá. Dve rôzne trasy smerom
na Banskú Bystricu a Nitru a naspäť cez Trenčín a Žilinu umožnili obdivovať prírodné zvláštnosti, hory i roviny, rieky, mestá a
obce mnohých regiónov. O dobrú náladu v autobuse sa starali M. Voščeková a E.Horňák hrou
na harmoniku. Spev, chutná desiata, luxusný autobus a krásne
počasie prispeli k úspechu výletu a domov sa všetci sa vrátili
zdraví a plní dojmov.
-ag-
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Nadšení

seniori

Začiatkom júna na základe požiadavky výboru ZO JDS
vo Svite vedenie a.s. Chemosvit umožnilo návštevu svojich pracovísk seniorom mesta Svit, ktorí o to prejavili záujem. Viac ako štyridsať ich tak malo návštíviť pracoviská spoločnosti Chemosvit Folie, a. s., a Strojchem, a. s.
Stretnutie s vedením spoločnosti i priama návšteva pracovísk vyvolali u seniorov veľký ohlas, a tak prinášame
niekoľko názorov:
Ján Eštvánik - (79 r.)

Blažena Bendíková (74 r.)

To, čo som dnes videl a zažil,
predčilo moje očakávania. Totiž,
ja som bol zamestnancom Tatrasvitu a niečo také som v tejto
firme nezažil. Také úprimné a
priateľské prijatie od vrcholových
predstaviteľov Chemosvitu ako
sa nám od nich dostalo, som nečakal. To ma len utvrdilo, že
Chemosvit pod vedením Ing. Michala Ľacha a ďalšími jeho spolupracovníkmi je odhodlaný pokračovať v tradíciách, ktoré tu
pred desiatkami rokov zakorenil
Baťov systém - rozvíjať fabriku,
dávať prácu ľuďom, a tým zabezpečovať aj istoty jeho zamestnancom. Viac ako 14 rokov som
robil predsedu MNV vo Svite a
prichádzal som do styku s vedením Chemosvitu. Som preto rád,
že táto firma na území mesta je v
súčasnosti prosperujúcou firmou, na ktorú mesto musí byť
hrdé.

Ja som celý svoj produktívny
život pracovala v štátnej správe.
Veľa som len počúvala o Chemosvite z radov klientov, ktorí prichádzali s problémami na sociálny odbor MNV vo Svite. To, čo
som dnes videla, je pre mňa niečo úžasné. Moderné prevádzky,
stroje riadené počítačmi, zamestnancov, ktorí na nich pracovali. Uchvátila ma výroba v zlievárni, tá tvrdá robota chlapov v
ťažkých podmienkach. V obrábacích dielňach množstvo odborníkov pri strojoch a množstvo
dielcov, ktoré opracovávali. Nikdy som nevedela, že na území
mesta, v ktorom prakticky celý život bývam, je taká firma.
Alexander Tokár (75 r.)
V Chemosvite som pracoval
viac ako 40 rokov, pracujú tu aj
moji rodinní príslušníci. I keď výrobnú činnosť poznám, predsa

som sa tešil na návštevu pracovísk. Veľmi veľa sa tu zmenilo,
obdivujem vedenie spoločnosti,
všetkých riadiacich pracovníkov,
že neustále hľadajú možnosti
ako firmu rozvíjať, zamestnávať
ľudí a dokazujú to v zložitých
hospodárskych podmienkach.
To, že nás prijali najvyšší predstavitelia firmy a umožnili nám
prezrieť si nové moderné prevádzky, svedčí o tom, že firma je
nielen v dobrých rukách,
ale si váži aj naďalej bývalých zamestnancov.

Výbor základnej organizácie JDS vo Svite aj touto cestou ďakuje vedeniu Chemosvitu za umožnenie návštevy
spoločností skupiny Chemosvit a Finchem. Želáme
všetkým jeho zamestnancom
hlavne zdravie a veľa tvorivých a úspešných rokov v činnosti firmy.
M. Jurčák
predseda ZO JDS

OZNAM
Zápis do krúžkov
Centra voľného času
vo Svite
od 27. augusta
do 11. septembra 2012

PONUKA KRÚŽKOV
v školskom roku
2012/2013

Tradičné prijatie jubilantov
V slávnostnom duchu sa nieslo prijatie jubilantov - občanov Svitu, ktorí si v druhom
štvrťroku 2012 pripomínali okrúhle životné jubileum. Okrem pohostenia dostali všetci prítomní kyticu kvetov ako výraz úcty mesta k svojim občanom.
Foto: S. Pjatak

www.mapamesta.sk

BASKETBAL - dievčatá a chlapci ZŠ
FUTBAL - ZŠ
STOLNÝ TENIS - ZŠ, SŠ
KICKBOX - ZŠ, SŠ
PLAVECKÝ - ZŠ, SŠ
TENIS - ZŠ
ŠACH - ZŠ, SŠ
POHYBOVÉ HRY - ZŠ
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE - ZŠ
GYMNASTIKA - MŠ
LUKOSTREĽBA - ZŠ
TANEČNÝ - MŠ
VÝTVARNÝ - MŠ
ROZTLIESKAVAČKY - ZŠ, SŠ
PLASTIKOVOMODELÁRSKY
POČÍTAČOVÝ - ZŠ, dospelí
ANGLICKÝ JAZYK - MŠ, ZŠ, dospelí
NEMECKÝ JAZYK - ZŠ, dospelí
ŠUMIENKY - ZŠ, SŠ
BABY CENTRUM
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Legendárna rozprávková postavička Krtka
zavítala v júni do Mestskej knižnice
Putovná výstava ilustrácií „Krtka a jeho priateľov“ pripomína nedávne
úmrtie autora Zdeňka Milera. Výtvarník a tvorca animovaných filmov Zdeněk Miler (1921- 2011) vytvoril známu kreslenú fiktívnu postavičku v roku
1957 v štúdiu Krátky Film Praha. Deti ju poznajú z televízneho večerníčka
i kníh. Už prvý diel príbehov o Krtkovi s názvom „Ako Krtko k nohaviciam prišiel“ priniesol autorovi medzinárodné ocenenie „Benátsky lev“ na filmovom
festivale pre deti, neskôr i cenu festivalu Montevideo.

časť maľovala, ostatným sme zatiaľ premietali známe rozprávky o Krtkovi.
Hotové dielko zostane pre potešenie všetkých malých čitateľov v detskom oddelení.
Veríme, že legendárny a nesmrteľný Krtko
zaujal rovnako deti i dospelých návštevníkov
knižnice.
msk

V príbehoch sa objavili
i ďalšie postavičky ako žaba, bocian, ježko a postupne pribúdali nové pokračovania. V súčasnosti existuje
približne päťdesiat častí
o malom Krtkovi. Zaujímavosťou je, že seriál nie je
hovorený. Krtko a jeho malí
kamaráti vydávajú iba zvuky
– citoslovcia. Boli to hlasové záznamy Milerových
dvoch malých dcér Katarínky a Barborky.
Výstava ponúkla štyridsať ilustrácií Zdeňka Milera,
rozčlenených podľa štyroch
ročných období. Bola orga-

nizovaná v spolupráci s Českým centrom na Slovensku a dcérou autora - Kateřinou Milerovou. Knižnica
obohatila výstavu o ďalšie
dielka i predmety od detí zo
základných škôl. Tie vytvorili nielen obrázky Krtka, ale
priniesli čokoľvek, na čom
sa nachádza krtko z tejto
rozprávky. Vernisáž výstavy,
na ktorú sme pozvali deti
z materskej škôlky, sa konala 14. júna 2012. Okrem
otvorenia výstavy sme pre
ne pripravili i sprievodný
program. Zahrali sme im
s maňuškami divadielko
o Krtkovi a vytvorili sme pre
ne Krtka a jeho kamarátov
v nadživotnej veľkosti. Úlohou detí bolo vyfarbiť tieto
rozprávkové postavičky voskovkami. Deti sa striedali,

Mladý vedec opäť oceňoval
Organizátori celoslovenskej korešpondenčnej súťaže prebiehajúcej v časopise Mladý vedec tesne pred záverom školského roka koncom júna 2012 odmenili najúspešnejších riešiteľov diplomami a vecnými cenami. Medzi
odmenenými bola aj štvorica žiakov z našej
školy:
Laura Želonková - 5.A - prvé miesto v kategórii piatakov
Matej Kováč - 4.A - prvé miesto v kategórii štvrtákov ZŠ
Nela Gloríková - 7.A - druhé miesto v kategórii siedmakov ZŠ
Sára Pavlovičová - 6.A - šieste miesto v kategórii šiestakov ZŠ
RNDr. Danica Božová
ZŠ Mierová, Svit
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Stredoškolské štipendiá pre rómskych študentov
(aj takto sa pracuje na Strednej odbornej škole vo Svite)
Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti Open Society
Foundation v spolupráci s Rómskym vzdelávacím fondom
a s podporou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity sa v školskom roku 2011 – 2012 končí. Vďaka
štipendiám môžu doštudovať strednú školu aj deti z rodín
v stave hmotnej núdze, ktoré spĺňajú prospechové kritériá
a majú dobrú dochádzku.
V projekte bolo zapojených
179 študentov zo 49 škôl na
Slovensku. Martina Pištová, Tomáš Pišta, Svetlana Gažiová
a Lenka Pokrivková študujú na
Strednej odbornej škole vo Svite.
Pomoc fondu spočívala aj
v tom, že rómski študenti mali
k dispozícii svojho mentora, ktorý im pomáhal riešiť problémy
počas vyučovacieho procesu.
Mentor bol akýmsi spojovacím
článkom pri diskusii medzi vyučujúcimi, študentmi a rodičmi.
Počas školského roka SOŠ
vo Svite zorganizovala pre rómskych študentov aj niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré pomá-

hali študentom
dozvedieť
sa
viac o kultúre
a jazyku Rómov,
o práci Rómskych nadácií
a organizácií. Najzaujímavejším
podujatím bolo stretnutie študentov s pani Etelou Matovou
a pánom Tomášom Sivákom –
žurnalistami a tvorcami Rómskeho magazínu v Košiciach.
A takto hodnotia stretnutie študenti Tomáš a Martina Pištovci:
„Všetko sa to začalo dňom,
keď sme sa vybrali do Košíc.
Na tento výlet sme sa tešili, pretože sme navštívili tvorcov Rómskeho magazínu - So vakeres.

O druhej svetovej vojne

TROCHU INAK
Vďaka iniciatíve pani Emílie
Nedzelovej, členke výboru mestskej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite, sme mali možnosť
doplniť naše vedomosti o druhej
svetovej vojne zaujímavým spôsobom.
V závere mája nás totiž navštívili členovia Klubu vojenskej histórie
v Poprade - páni Floriančič, Markovič
a Ivan. A prišli „ v plnej zbroji“, oblečení v dobových uniformách z obdobia
druhej svetovej vojny. Tak sme mohli
vidieť (ba i vyskúšať si) výstroj a výzbroj
vojaka slovenského vojnového štátu,
príslušníka nemeckého wehrmachtu
a člena špeciálnych jednotiek SS.
Rovnako i niektoré zbrane, ktoré používali.
A dozvedeli sme sa mnoho nového
o pôsobení vojakov slovenského štátu
na východnom fronte, o bojoch na našom území, o Slovenskom národnom
povstaní, o oslobodzovaní Slovenska,
ale „reč sa zvrtla“ i na mnohé ďalšie témy a pre nás doteraz neznáme fakty.
Najpodstatnejší odkaz tohto stretnutia však bol: každá vojna je zlá. Máme
neuveriteľné šťastie, že žijeme v mieri.
Neberme to ako samozrejmosť.
Deviataci

Na Tomášikovej ulici v Košiciach sme sa stretli s pani Etelou Matovou redaktorkou magazínu. Sedeli sme u nej v kancelárii, dali sme si s ňou čaj
a začala nám rozprávať o tom,
ako sa takýto magazín tvorí
a odkiaľ získavajú témy na reportáže. Zistili sme, že ľudia vyhľadávajú pani Etelu a prosia ju
o pomoc. Z jej rozprávania sme
sa dozvedeli, že tento magazín
je tvorený preto, aby si ľudia,
ktorí nie sú rómskeho pôvodu
uvedomili, že nie každý Róm je
ako Róm. Niektorí Rómovia sú
vysokoškolsky vzdelaní a veľmi
úspešní v živote. Rómsky magazín slúži na to, aby sa Rómovia ukázali aj v tom lepšom svetle, nie len ako nevzdelaní, neúspešní, chudobní a pod. Najviac
sa nám páčilo, ako zaujímavo
dokázala hovoriť o Rómoch, ale
aj o sebe. Priznala sa, že veľmi
rada hovorí rómskym jazykom,
že sa jej veľmi páči a teší ju, že

niektorí nerómovia tiež vedia po
rómsky. Pani Etela má veľké
srdce, pretože dokáže pochopiť
a podporiť ľudí, ktorí ju žiadajú
o pomoc. Myslíme si, že ju to robí šťastnou, keď môže pomôcť
všetkým tým ktorí o to žiadajú.
Dokonca sme sa dozvedeli, že
Etela a jej tím navštevujú a spolupracujú aj s Rómami v zahraničí. „Rómovia sú všade Rómovia,
môžeš sa s nimi porozprávať.
A všetkým rozumieš. Je jedno či
žijú vo Francúzsku, Bulharsku,
Rumunsku alebo v Amerike.“
Celý tento rozhovor prebiehal
zaujímavo. Pani Etela na nás
urobila dobrý dojem. Nakoniec
žurnalisti urobili s nami aj
s našou učiteľkou rozhovor, ktorý bol odvysielaný v Slovenskom
rozhlase. Pri rozlúčke sme si
podali ruky, poďakovali a popriali všetko dobré.“

Veselé stretnutie

PaedDr. Miriam Sterczová

v Tatrách

Žiaci 8.A zo ZŠ Mierová 134 vo Svite sa na triednom turistickom výlete pri lovení pečiatok do knihy Vysoké Tatry – komplexný turistický sprievodca stretli na Zamkovského chate s populárnou dvojicou humoristov
– Jurajom Kemkom a Lukášom Latinákom.
Tí vo Vysokých Tatrách práve natáčali je- nešetrili svojim príslovečným humorom.
den z dielov zábavnej relácie „Vo štvorici po
Stretnutie s nimi umocnilo zážitok z náSlovensku“.
vštevy Vysokých Tatier a dalo za pravdu výS našimi žiakmi si ochotne zapózovali pri roku: „Nikdy nevieš, čo Ťa v horách stret-lpspoločnej fotografii a pri autogramiáde ne!“
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Inzeráty
Banka Vám nepožičia?
Pôžička na ČOKOĽVEK
Pre zamestnaných a dôchodcov
do 5000 €
3-mesačný odklad splátok.
Diskrétne, bez registra a bez poplatku.

0911/913849
 Predám 2-izbový byt vo Svite s plastovými oknami na 2.poschodí, 53m², k bytu
patria 2 pivnice a podiel v garáži, predaj len
bez realitnej kancelárie. Č.t. 0907 325 167.
 Predám garáž v bezchybnom stave vo
Svite pri rieke Poprad, oproti Štokave. Výklopné dvere, možnosť zavedenia elektriny.
Cena dohodou. Kontakt: 0910 710 911.
 Predám rôzne skriptá na odborné
predmety pre odbor Cestovný ruch na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Tel.: 0918 620 973.
 Na predaj slnečný 2-izbový byt s loggiou vo Svite s celkovou rozlohou 55 m2. Nachádza sa na 8. poschodí zateplenej panelovej bytovky. Orientácia bytu je juh, západ.
Viac informácií na tel. čísle - 0903 285 660.

Vyskúšajte si
na letisku v Spišskej Novej Vsi

na dvojmiestnom ultraľahkom
motorovom lietadle so skúseným
inštruktorom. Ďalej môžete pokračovať
vo výcviku a získať najlacnejšiu
licenciu motorového pilota,
alebo si len voľne polietať.
Informácie
Ing. Čech, www.ULpilot.sk
0903 721576, telsat@post.sk.

Dňa 27. júla 2012 uplynie rok, čo nás
navždy opustila vo veku 89 rokov
naša mamka, stará a prastará mama
Blanka JURČÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím,
tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
syn Miroslav
a dcéra Milena
s rodinami.

Albína Mirgová,Paulína Štinčíková, Lívia
Ondirková, Lukáš Lengyel, Alex Bujnovský, Evelína Hudáková

 MANŽELSTVO UZATVORILI

70 ROKOV
Ondrej Štefaňák, Emília Gáboríková,
Anna Liptáková, Mária Horňáková
75 ROKOV
Helena Dugasová, Mikuláš Polczer,
Viera Cetlová

- perodrážka, brúsený, I. trieda 4,00
eur, II. trieda 3,00 eur. V ponuke aj dlážkovica a dokončovacie lišty. Doveziem. Tel:
0915 863 227, 0911 168 982.

80 ROKOV
Ján Geroč, Helena Bursová, Štefan
Madaras

Touto
cestou
úprimne ďakujeme pánovi kaplánovi a jeho asistencii, zástupcovi Chemosvitu,
a. s., Ing. Jánovi
Lučivjanskému a
Pohrebným službám za vykonanie rozlúčky s
Richardom PATÁKOM
dňa 6. 6. 2012.
Ďakujeme aj všetkým vám, ktorí ste
ho prišli odprevadiť na poslednú
cestu.
Manželka, syn a dcéra s rodinami

Dňa 2. júla
uplynul rok, čo
sme veľmi dôstojne, vďaka
pracovníkom
MsÚ, odprevadili na večný odpočinok nášho
otecka, starého
a prastarého
otca
Milana Hložku.
Venujme mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

NARODILI SA

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

Predám tatranský profil

 Spomienky



Miroslav Ščuka a Libuša Červeňáková,
Peter Sýkora a Patrícia Psonáková, Slavomír Korchan a Silvia Dančeková,
František Zajac a Terézia Markočiová

Vyhotovujeme geometrické plány,
vytyčujeme stavby a pozemky.
Geodetická kancelária,
Štefánikova 7, Svit,
0903 376 570, 775 7167

ˇ
Podakovania
Touto cestou úprimne ďakujeme pánovi
kaplánovi a jeho asistencii, Veronike Žoldákovej z MsÚ, dychovej hudbe a Malému
mužskému zboru za vykonanie dôstojnej
rozlúčky s naším drahým otcom a starým
otcom Františkom Valenčíkom.
Ďakujeme celému personálu Zariadenia
opatrovateľskej služby vo Svite za obetavú
starostlivosť o neho v poslednom období
jeho života.
Ďakujeme kolektívu kolegov z Energochemu, a. s., aj všetkým vám, ktorí ste ho prišli
odprevadiť na poslednú cestu.
Smútiaca rodina rodinami

Spoločenská rubrika

PILOTOM NA SKÚŠKU

85 ROKOV
František Ďurec

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Július Matoš, Helena Krchňavá, Margita Chudjaková, Margita Levocká,
Justína Marušáková, František Valenčík, Vladimír Jankopál, Rudolf
Tengy, Emil Mejzeš.

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

„Nezomrel som, lebo viem, že budem žiť
stále v srdciach tých, ktorí ma milovali.”
Dňa 29. 7. 2012 si
s hlbokým smútkom
pripomíname smutné
3.výročie, keď nás
navždy 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
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Dňa 20. 7. 2012 o 19.30.hod
sa uskutoční
v Minipivovare Buntavar

Live koncert skupiny
NIRVANA Revival Band.
Vstupné 2,-eurá.
Všetkých Vás srdečne pozývame.

Na oba koncerty vás pozývame
Srdečne blahoželáme k 70. narodeninám i meninám milovanej manželke,
mamke, babičke
a prababičke
Aničke BEDNARČÍKOVEJ.
Manžel Jozef, dcéra Blanka
a syn Slávo s rodinami.

v stredu 25. júla 2012 o 18.30
ˇ - pred Domom kultúry vo Svite.
na Námestie J. A. Batu

V ZUŠ sa učia
hrať divadlo
a správne rozprávať!
Základná umelecká škola vo Svite už po
tretíkrát otvára dvere novým začínajúcim divadelníkom. Teda ponúka možnosť štúdia literárno-dramatického odboru (LDO). Pridajte sa k nám!
Rodičia a žiaci si často možno nevedia predstaviť, čo by mohol dať literárno-dramatický odbor ich
deťom.
Je to odbor, kde sa deti učia improvizácii, nebáť
sa povedať si svoj názor a vystupovať pred publikom. Zbavuje ich trémy. Rozvíjajú si svoju fantáziu
a učia sa nájsť viacero spôsobov, ako čo zahrať.
Dokážu sa premeniť na vílu alebo piráta- sú to zážitky, ktoré by inde neskúsili. Zvyknú si taktiež vystupovať pred verejnosťou, vycibria si artikuláciu
a zbavia sa neblahých prízvukov. Najviac tvoriví sú
práve žiaci prvého stupňa, pretože každé zadanie
je pre nich výzva a oni sa neboja vymýšľať. Tí starší už majú nejakú predstavu, či idol, za ktorým
chcú ísť.
S divadlom chodíme i na súťaže, sústredenia
a výlety vo veľkomestách a na festivaly. Určite tento odbor vie pomôcť pripraviť žiakov na talentové
skúšky, či už na pedagogickú školu alebo konzervatórium.
Prihlásiť sa môžete vo veku od 6 do 100 rokov.
Ak by ste sa rozhodli prihlásiť sa do LDO, nájdete nás v ZUŠ na Ulici kpt. Nálepku 100/29
vo Svite alebo ma kontaktujte na môj e-mail:
fecunda.martin@post.sk ako aj na t. č.:
0944 080 659. Teším sa na vás!
Martin Fečunda DiS.art.

Filatelistka Miška zase bodovala
V dňoch 15. - 17. júna sa uskutočnili dni mládežníckej filatelie
v Belušských Slatinách, spojené s celoslovenským kolom Filatelistickej olympiády, kde mladí filatelisti súťažili najskôr v odborných
testoch, potom vo výtvarnej súťaži o návrh poštovej známky a nakoniec poslednou disciplínou bola tvorba miniexponátov na danú tému.
Súťažiaci využili nielen tradičnú časť FO s určeným počtom známok,FDC
a albumových listov, ale aj inováciu v podobe väčšieho rozsahu miniexponátu
s použitím väčšieho počtu celistvostí, FDC a podobne, ktorými lepšie vyjadrili danú
tematiku. Teší nás, že naši začiatočníci : Miška Mrštinová, členka klubu mladých filatelistov pri CVČ získala v kategórii A národného kola 38. ročníka FO pekné druhé
miesto, a v kategórii B Ivan Šavel z Popradu 5. miesto. Srdečne blahoželáme.
Eduard Jelačič
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Za hodinu prejde po cyklochodníku priemerne 82 ľudí
V dňoch 26. júna až 7. júla 2012 sa počas dvoch
týždňov uskutočnil doteraz historicky prvý monitoring využívania cyklistického chodníka na Slovensku
a práve u nás, vo Svite.

2012 (systém zaregistroval 2758 prechodov).
Hodinový priemer za celé
12-dňové obdobie bol 82
ľudí, denný priemer 1982

Juraj Švajda z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá
organizačne zabezpečovala celý projekt, vysvetľuje dôvody. „Na Slovensku v súčasnosti prebieha boom budovania cyklistických
chodníkov, pritom často absentujú dáta
o ich využívaní. Samosprávy môžu využiť získané údaje a vyhodnotiť trendy v návštevnosti, ekonomické prínosy a efektívnosť investícii do chodníkov, dopady publicity, ale
aj zvážiť potreby zlepšovania infraštruktúry
a iných opatrení. Na záverečnej konferencii
projektu „Belianske Tatry – spolu a lepšie“
v apríli 2012 v Spišskej Belej odznela ponuka českých partnerov z nadácie Partnerství
uskutočniť modelové propagačné sčítanie
práve v regióne pod Tatrami. Z oslovených
subjektov pozitívne zareagovalo mesto Svit.
Po stretnutí s predstaviteľmi samosprávy
sme rozhodli o výbere monitorovanej časti
úseku cyklistického Svit – Poprad a o použití
dvoch metód monitoringu.“

ľudí. Z hľadiska zloženia užívateľov viac ako
3/4 tvorili cyklisti, 22 % korčuliari, zvyšok
peší a ostatní užívatelia.

Na kvantitatívny monitoring bola použitá
technológia francúzskej firmy Ecocounter.
Pyro Box Compact využíva smerový infračervený senzor a spočítava všetkých užívateľov (cyklisti – korčuliari - peší), preto bolo
potrebné zrealizovať aj manuálne kalibračné
sčítanie. Údaje o prechode v oboch smeroch boli zaznamenávané v hodinových intervaloch do datalogera a neskôr boli spracované pomocou softwaru Ecovisio.

Kvalitatívny prieskum bol realizovaný dotazníkovou metódou na vzorke 111 respondentov - 60 mužov a 51 žien, s približne rovnomerným zastúpením všetkých vekových
kategórií, väčšina z nich pochádzala
z Popradu, z hľadiska vzdelania prevládali
stredoškoláci s maturitou a vysokoškoláci.
Dotazník obsahoval 17 otázok s cieľom získať názor aktívnych užívateľov na stav
a využívanie chodníka.

Počas 12 dní systém zaregistroval takmer
24 000 prechodov návštevníkov v oboch
smeroch. Najviac ľudí v sledovanom období
cyklistický chodník navštívilo v sobotu 7. 7.

Ako hlavný dôvod návštevy prevažná časť
uvádzala motív rekreácie a športu. Užívatelia vychádzali najmä z Popradu a tou istou
cestou sa i vracali späť. Najčastejšie využí-

Foto: M. Gánovská

V škola v prírode
Základná škola vo Svite na
Komenského ulici zorganizovala pre nás, žiakov 1. - 4.
roč. školu v prírode v Demänovskej doline v Jasnej. Počas piatich dní sme boli ubytovaní v hoteli Junior.
Ráno nás budili budíčkom
na rozcvičku, aby sme hneď
zrána urobili niečo pre svoje
zdravie. Užili sme si veľa
hier a zábavy, spoznávali
sme okolie, páčila sa nám aj
túra k Vrbickému plesu. Aj
túra k cieľu „Staré koliesko“
bola zaujímavá hlavne preto,
lebo sme mohli nakupovať
suveníry domov. Veľmi sme
sa tešili na diskotéku, opekačku, športovú olympiádu
aj karnevalový sprievod.
Svoje ubolené nohy sme
osviežili v hotelovom bazéne, kde sme vyhlásili cenu

„Nebojácny plavec“. Čas rýchle
ubehol, nevieme či si naši učitelia

vali na pohyb po cyklistickom chodníku bicykel a korčule. V tme a za každého počasia
jazdí len menšia časť oslovených respondentov. Prevažná časť aktívne využíva cyklistický chodník počas sezóny (apríl až september), niekoľkokrát týždenne, absolvuje
za deň vzdialenosť 11 až 30 km a na chodníku sa zdrží viac ako hodinu. Obvykle sa
oslovení respondenti pohybovali na cyklistickom chodníku sami, resp. s priateľmi,
partnerom alebo rodinou. Ako prevládajúce
dôvody výberu trasy uvádzali najmä kvalitu,
bezpečnosť, nízku náročnosť a dostupnosť.
Menšia časť oslovených užívateľov už mala
na cyklistickom chodníku kolíziu a takmer
všetci deklarovali znalosť pravidiel bezpečného pohybu a správania. Na otázku, kto
nepatrí na cyklistický chodník, prevažná
časť označila za možný zdroj konfliktov zvieratá, detské kočíky a chodcov.
V hodnotení charakteristík chodníka najväčšia časť oslovených pokladá kvalitu, bezpečnosť a dostupnosť služieb na chodníku
za skôr dobrú. V infraštruktúre opýtaným
najviac chýba viac cyklistických trás resp.
prepojenie s inými, osvetlenie, lavičky
a oddychové miesta ako aj perspektívne
zimné využitie trasy. Drvivá väčšina oslovených by chodník odporučila svojim priateľom a známym.
Za najväčšie kladné stránky chodníka
uviedli respondenti najmä prírodnú scenériu, kvalitu, dostupnosť a dĺžku, za negatívne
stránky pokladajú v letných dňoch najmä
prekročenú kapacitu chodníka, absentujúcu pravidelnú údržbu a prepojenie.
Za spoluprácu pri monitoringu patrí poďakovanie mestu Svit, študentom Strednej odbornej školy a personálu In Line Stop vo Svite, nadácii Partnerství z Brna a SHMÚ pracovisko Košice. (Zdroj: tlačová správa UMB)

oddýchli, no my určite áno. Máme veľa zážitkov, ale keď sme uvideli z autobusu naše mamy, ktoré
nás už netrpezlivo čakali pred
školou, boli sme šťastní, že sme

doma. Ale aj tak sa už tešíme na
Školu v prírode o rok.
Žiaci 3.A
ZŠ Komenského
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Z denníka polície

„Policajná zebra“ v praxi
Žiaci 3. ročníka zo ZŠ Komenského sa v šk. roku 2011/2012 zapojili do projektu „Policajná zebra“, organizovaného Policajným zborom MV SR.
Po niekoľkých teoretických hodinách, na ktorých žiaci cez interaktívnu tabuľu riešili rôzne dopravné situácie nastal čas overiť si to v praxi. Mobilné dopravné ihrisko sa
naplnilo bicyklami a kolobežkami. Mladí účastníci cestnej premávky medzi značkami
dokazovali, že teoretická príprava im pomohla ovládnuť jazdu bicyklom bez dopravných priestupkov. Na bezpečnosť dohliadali policajtky, ktoré v závere bezpečného
disciplinovaného „vodiča“ odmenili Detským vodičským preukazom cyklistu.
Mgr. Milica Molnárová, ZŠ Komenského

Škôlkari boli v ZOO
Tento rok sme pre naše detičky pri príležitosti Dňa detí pripravili krásny darček. Spoločne sme sa 12.júna 2012 vybrali autobusom na dlhú a zaujímavú cestu do Sp. Novej Vsi.
Prvé zastavenie bolo v krásnom divadle, kde sme si pozreli peknú rozprávku o troch prasiatkach. Všetko bolo umocnené krásnym prostredím a atmosférou, ktorú nám divadlo
ponúklo. A keďže nám počasie vychádzalo, naše druhé zastavenie smerovalo
k
zvieratkám do ZOO. Deti mali možnosť vidieť množstvo zvieratiek od malých chameleónov
- až po nebezpečné levy.
Slniečko svietilo krásne.... urobili sme si v prírode aj piknik, kde sme
spapali všetky dobroty,
ktoré nabalili maminky :)
Hoc sa nám na záver trochu rozpršalo, môžeme
potvrdiť, že bolo jednoducho úúúúžasne ...
Taktiež chceme poďakovať ochotným rodičom
a starým rodičom, ktorí
nám pomohli zvládnuť
výlet do Spišskej Novej
Vsi.
E. Mikušová
MŠ Školská ul.

Týždeň športu u priateľov
V dňoch 17. - 20. júna 2012 sa 6-ti žiaci našich základných škôl a osem volejbalistiek zo SOŠ zúčastnili tradičného podujatia „Týždeň športu” v družobnom meste Česká Třebová.
Okrem športového programu absolvovali aj návštevu Litomyšle – rodiska B. Smetanu. Absolvovali pestrý a zaujímavý program, bohatý na zážitky. Deti v behu do kopca
medzi žiakmi 6.-9.ročníkov získali 1. a 3. miesto – zlato si vybehala Timea Mihoková
a bronz Lea Talpašová.Všetci naši mladí športovci budú mať na čo spomínať.
-vž-

 29. mája v predajni Sintra hliadka MsP riešila
podozrenie z krádeže tovaru. Henrich Š. z Krompách a jeho spoločníčka si chceli privlastniť krádežou dve fľaše becherovky. Kamera predajne
Henricha Š. nasnímala, ako si fľaše schováva do
vreciek, ale pri kontrole sa alkohol u neho nenašiel. Ďalší pohľad z kamerového záznamu ukázal,
že dotyčný pán zbadal mierny rozruch v predajni,
pochopil situáciu, becherovky vybral z vreciek,
položil ich na najbližšiu poličku a po kontrole cez
kasu predajne a nedokázanej krádeže odišiel
rýchle z mesta na svojom aute Mercedes Benz.
 1. júna na základe telefonickej informácie
hliadka mestskej polície overovala pohyb červenej štvorkolky po cyklochodníku. Štvorkolka
s dvoma jazdcami sa rútila veľkou rýchlosťou
smerom na Poprad, preto informácia o tomto incidente bola posunutá na č. 159.
 4. júna vedúci SBS svitskej firmy ohlásil krádež. Do jej budovy výpočtového strediska sa dostal zlodej poškodením dverí. Zo záznamu kamery sa ukázalo, že ide o Františka M. z Popradu.,
ktorému sa podarilo ukradnúť počítač a rôzne súčiastky. Privolaná štátna polícia začala tento prípad riešiť ako trestný čin krádeže.
 8. júna sa vo večerných hodinách na vozidle
preháňal po uliciach mesta opitý vodič Patrik L. zo
Svitu. Po príchode hliadok OO PZ a motocyklovej
hliadky ODI z Popradu sa dobrovoľným preverením vodiča na alkohol u neho dokázalo v dychu
0,89 mg/l, čo je 1, 78 promile alkoholu v krvi.
 9. júna sa v záhradkárskej osade Štokava nachádzalo uhynuté malé srnča, ktoré bolo s najväčšou pravdepodobnosťou napadnuté líškou.
Pozostatky uhynutého zvieratka boli odvezené do
kafilérneho kontajnera mäsokombinátu Nord
a o celej tejto záležitosti bol informovaný predseda poľovníckeho združenia v Spišskej Teplici.
 10. júna dvaja muži z Vranova nad Topľou predávali po domoch zemiaky. Dvojica nedisponovala povolením na predaj od MsÚ, ani dokladom
o nadobudnutí predávajúceho tovaru, za čo jej
bola udelená bloková pokuta.
 15. júna v neskorých nočných hodinách
hliadka MsP spozorovala vozidlo, ktoré niekoľkokrát prechádzalo z pravej strany na ľavú stranu
cesty. Vodiča sa nepodarilo zastaviť ani po niekoľkonásobnom signalizačnom upozornení. Zastavil až pri mieste svojho bydliska na ulici Jilemnického. Vodič zo Svitu Ing. Tibor V. bol pod vplyvom alkoholických nápojov. Príslušník ODI Poprad mu nameral v dychu 1,00mg/l, čo je 2 promile alkoholu v krvi.
 17. júna ohlásil pán D. z Lučivnej, že sa nachádza v objekte bývalej píly Pod Skalkou aj
s otcom, ktorý je štatutár urbáru Lučivná. Po príchode našli odstrihnuté visiace zámky, poškodenie niekoľkých dverí a vlámanie sa do objektu budovy, demontované liatinové ozubené kolesá. Na
miesto bola privolaná OO PZ Svit.
 17. júna sa dopustil krádeže neuzamknutého
horského bicykla z miestneho cintorína neznámy
páchateľ. Po obhliadke mesta a Bagroviska sa
hľadaný bicykel nenašiel.
 23. júna sa po hlavnej ceste E 18 pohyboval
muž po jej strede, bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Muž bol zranený v oblasti čela, odkiaľ krvácal. Hliadke tvrdil, že ho zrazilo auto, bol arogantný. Po príchode privolanej RZP začal Ing. Milan M. z Popradu tvrdiť, že ho auto nezrazilo, iba
spadol. Lekári ho ošetrili.
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Futbal opäť víťazil
V dňoch 15. - 16. júna 2012 sa už tradične uskutočnil 6. ročník
Medzinárodného turnaja žiakov vo futbale, ktorý bol zorganizovaný s podporou mesta Svit v zastúpení vedúceho oddelenia
školstva, mládeže a športu Mgr. J. Ryšu, FK Svit v zastúpení
predsedu Dušana Dindu a ZŠ Komenského vo Svite v zastúpení riaditeľky Mgr. Anny Coganovej.

menského Svit ako hostiteľa.
V krásnom slnečnom prostredí nebola núdza o napínavé
a oku lahodiace futbalové momenty, ktoré potešili nejedného diváka.
Víťazom turnaja sa stali
chlapci z FAM Poprad, pekné
2. miesto obsadili žiaci ZŠ Ko-

V príjemnej a profesionálnej atmosfére odohrali svoje zápasy
chlapci 4 družstiev: FK Česká Třebová, FK Svit, FAM Poprad a ZŠ Ko-

Beh v júni
2.6.2012 - Hôrka - Starostovská desiatka
Muži do 39 rokov: 4. Peter Gallik, 5. Tomáš Kačmarčík
Ženy nad 40 rokov: 1. Danica
Božová (bez rozdielu veku 2.)
6. 6.2012 - Spišská Nová Ves
- Večerný beh mestom (4,5 km medzinárodná účasť)
Ženy od 40 rokov: 1. D. Božová
(bez rozdielu veku 2.)
9.6.2012 - Čadca - Kysucký
maratón ( 42,195 km - 98 pretekárov zo 4 krajín)
Ženy bez rozd.veku: 2. D.Božová
10.6.2012 - Poprad - Asics Rysy Run (9km)
Ženy od 40 rokov: 1. D. Božová
(bez rozdielu veku 2.)
16.6.2012 - Slovenský pohár
v behu do vrchu (medzinárodná
účasť) - Beh na Zelené pleso (8
km - 314 bežcov)
Muži do 39 rokov: 28. Tomáš
Kačmarčík
Muži od 40 r.: 29. Jozef Fedor
17.6.2012 - Cezhraničný maratón Visegrad: Podolinec - Rytro (42,195 km, medzinár. - 282
pretekárov, z toho 33 žien)
Ženy od 45 rokov: 1. D. Božová
(bez rozdielu veku 3. - spolu s
mužmi 52.)
Muži od 55 rokov: 6. Ladislav
Vnenčák
23.6. 2011 Polmaratón Košice - Seňa (21,1 km, medzinár.
účasť - 340 pretekárov, 31 žien)
Muži do 39 r.: 15. Peter Gallik
Muži od 60 r.: 6. Fr. Gallik
Ženy od 40 r.: 2. D. Božová
Majstrovstvá SR v polmaratóne (súčasť polmaratónu Košice- Seňa)
Muži bez rozdielu veku: 14. Peter Gallik, 34. František Gallik
Ženy bez rozdielu veku: 4. D.
Božová
Súťaž družstiev: 9.AO Svit
23.6.2012 NONSTOP Beh
hrebeňom Nízkych Tatier (49
km- 231 pretekárov z troch krajín)
Muži do 39 rokov: 3.Tomáš Kačmarčík

menského vo Svite, tretie
miesto získali futbalisti FK
Česká Třebová, na 4. mieste
sa umiestnila prípravka FK
Svit. Odovzdávali sa aj individuálne ocenenia. Cenu pre
najlepšieho hráča si prevzal
Dávid Straka z domáceho
družstva, za najlepšieho brankára bol vyhlásený Daniel Vítek z FK Česká Třebová a najlepším strelcom sa stal Dominik Klein z FAM Poprad.
Chlapci sa po vyčerpávajúcich zápasoch občerstvili
v školskej jedálni a s úsmevom
na tvári očakávajú nasledujúci
7. ročník turnaja. Futbalom,
ktorý deti spája a napĺňa radosťou i túžbou po víťazstve,
sa opäť podarilo utužiť výborné družobné vzťahy s mestom
Česká Třebová.

Úspechy detí Centra voľného času vo Svite
Centrum voľného času vo Svite ponúka možnosti na
rozvoj záujmov a koníčkov vo voľnom čase deťom, mládeži, ale aj dospelým. Pripravujeme program pravidelnej záujmovej činnosti, organizovanej formou krúžkov
a príležitostnú činnosť, ktorú uskutočňujeme prostredníctvom rôznych súťaží, turnajov, výstav, tvorivých dielní, kvízov, olympiád a vzdelávacích kurzov. V
tomto školskom roku sme zorganizovali 48 podujatí.
Deti sa tak prezentujú na pôde mesta, ale aj na regionálnej
a celoslovenskej úrovni.
Záujmové útvary boli
rozdelené do oblastí:
- telesnej a športovej: basketbalové krúžky dievčat a
chlapcov, futbalové, tenisové,
plavecký, stolnotenisový, šachový, pohybové hry, kickbox,
zjazdové lyžovanie,
- pracovno - technickej:
plastikovomodelársky, počítačový pre dospelých,
- esteticko - výchovnej: tanečné v MŠ, výtvarné v MŠ,
roztlieskavačky,
- spoločensko - vednej: anglický jazyk v MŠ a ZŠ, nemecký jazyk ZŠ a dospelí, Šumienky, Baby Centrum.
Odborné vedenie záujmových
útvarov malo svoje výsledky.
Ocenenia:
 basketbalové krúžky:
- žiačky: Medzinárodný basketbalový turnaj v Hradci Králové: 1. miesto,
Memoriál Mariky Kovaľovej
(medzinárodný basketbalový
turnaj vo Svite): 2. miesto,
Majstrovstvá SR v Leviciach:
3. miesto,
- žiaci: Majstrovstvá SR v Leviciach: 6. miesto,

 futbalové:
- prípravka: futbalové turnaje
prípraviek (regionálna úroveň):
3. miesto,
Dni mesta Svit - VI. ročník:
medzinárodný futbalový turnaj:
3. miesto,
- mladší žiaci: Medzinárodný
halový futbalový turnaj v Poprade: 3. miesto,
Turnaj U 11 v Spišskej Novej
Vsi: 4. miesto,
Futbalový turnaj mladších a
starších žiakov vo Svite: 2.
miesto,
 zjazdové lyžovanie:
Východoslovenská liga:
kat. ml. predžiačky: 2., 5. a
7. miesto,
kategória mladší predžiaci:
7., 9. a 10. miesto,
kategória starší predžiaci:
3., 5. a 7. miesto,
Medzinárodné preteky O goralský klobúčik v Zuberci:
6. miesto.

 plastikovomodelársky:
výstavné súťaže na Slovensku (Rim. Sobota, Ban. Bystrica, Čaňa, Lipt. Hrádok, Poprad), v Českej republike (Kopřivnice, Návsí) a v Maďarsku.
Najúspešnejší členovia
krúžku: K. Cehula, M. a S. Mičian, S. Živčák, N. Gloríková,
T. Danilo.
 Tanečné, výtvarné, ostatné športové krúžky a roztlieskavačky sa predstavili na podujatiach organizovaných v
meste Svit.
V CVČ sme poskytli priestor
aktivitám pre mládež, kde sa
stretávali mládežnícki dobrovoľníci Šumienky a mamičkám
na materskej dovolenke v Baby
Centre. V Baby Centre sa stretávali mamičky trikrát do týždňa
(pondelok, streda, piatok) v
herni a CVČ pre nich pripravilo
aj odborné besedy, tvorivé dielne a rôzne ďalšie aktivity.
Školský rok 2011/12 bol pre
CVČ vo Svite veľmi úspešný.
Ďakujeme všetkým trénerkám,
trénerom a vedúcim krúžkov za
ich vynikajúcu prácu, ale i partnerom - Mestu Svit a firme PP
COMP.
Mgr. Lenka Mačugová
riaditeľka CVČ Svit

Futbal koncom júla
IV. futbalová liga sa začína
v nedeľu 29. júla 2012, keď
sa FK Svit stretne doma o 17.
h so Sninou a 5. 8. doma s V.
Tatrami.
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M-SR Košice

Porcia medailí
pre Sviťanky
Posledné majstrovstvá Slovenska sa
uskutočnili cez víkend 30. 6. – 1.7.
v Košiciach. Napriek úmornej horúčave pretekali atléti a atlétky v juniorskej kategórii vo všetkých disciplínach.
V behu na 100 m prekážok skvele rozbehla finálový pretek Lenka Poništová, ktorá si po
siedmu prekážku vytvorila malý náskok no zakopla, stratila rytmus a nakoniec sa musela
uspokojiť s druhým miestom. Juniorskou
Majsterkou Slovenska na vyšších prekážkach sa tak stala Stanka Lajčáková v novom
osobnom rekorde 15,14 s. Milo prekvapila
húževnatým výkonom v náročných súťažných
podmienkach v behu na 3000m cez prekážky Veronika Austerová. Rozumne si rozvrhla
bežecké tempo a dobehla do cieľa na treťom
mieste časom 12:33,59 min. Vo výbornej
bežeckej forme sa predviedla v behu na
1500m Zuzka Gejdošová, ktorá finišovala na

peknom druhom mieste v novom osobnom
rekorde 5:01,65 min.
Na druhý deň o 9:40 h nastúpila Zuzka na
svoju druhú disciplínu beh na 5000 m. I tam
sme očakávali solídne umiestnenie. Po výborne takticky zvládnutom behu si Zuzka dobehla pre druhú, tentoraz bronzovú medailu
za tretie miesto časom 19:50,35 min. Ďalšiu
medailu rovnako bronzovej farby pridala
Stanka Lajčáková za tretie miesto v behu na
400m cez prekážky. A v záverečnej štafete

na 4 x 400m si Stanka s Lenkou opäť vybehali bronzové medaile. Bol to nielen horúci,
ale najmä medailovo úspešný víkend!
Množstvo dôležitých atletických súťaží,
ktoré boli vyvrcholením hlavnej atletickej sezóny zvládli naše atlétky skvele. Dôkazom toho je neuveriteľných 16 medailí z majstrovstiev Slovenska a 9 medailí z majstrovstiev
kraja v priebehu jediného mesiaca jún. Konečne sa aj pre ne môžu začať zaslúžené nielen školské, ale i krátke tréningové prázdniny.

M-SR dorastu Banská Bystrica: Medailová žatva
Predposledné Majstrovstvá Slovenska tejto hlavnej sezóny tentoraz
v kategórii dorastu sa znova organizovali cez víkend 23.-24. Júna 2012 na atletickom štadióne v Banskej Bystrici.

Po týždni liečenia zo zranení nastúpila
v behu na 100 m prekážok Stanka Lajčáková, ako hlavná favoritka na víťazstvo. Vo finále tentoraz bežala bez zaváhania a časom
14,43s si vybojovala titul Majsterky Slovenska. Limit na Majstrovstvá sveta znova odolal
– tentoraz len o 0,03 stotiny sekundy! Striebornú priečku obsadila v novom osobnom
rekorde 14,66 s Lenka Poništová. O hodinu neskôr sa Lenka stala majsterkou Slovenska v skoku do diaľky výkonom 566 cm
z 24 prihlásených pretekárok. Obe dievčatá
prebrali na stupni víťazov aj strieborné medaile za druhé miesto v štafete na 4 x 100 m.
V nedeľu obsadila Stanka Lajčáková v behu
na 400 m prekážok druhé miesto a znova
spolu s Lenkou vystúpili na najvyšší stupeň

víťazov pre zlato v švédskej štafete na 100200-300-400 m. Dievčatá si v závere preteku prebrali i nominačné listy do reprezentácie Slovenska na medzištátne stretnutie atlétov do 17 rokov.

Titul aj striebro pre Lenku
Po víťazstvách v okresnom a krajskom
finále atletiky žiačok stredných škôl postúpila Lenka Poništová 14. júna 2012
do celoslovenského finále v Banskej
Bystrici. V behu na 100m prekážok získala časom 14,88 s titul majsterky
Slovenska a k zlatu pridala ešte cenné
striebro v skoku do diaľky výkonom
529 cm.

Stranu pripravil L. Potočný

Bronzová Austerová
na 3000 m prekážok
Na M-SR mužov a žien 16.júna 2012
v Banskej Bystrici milo prekvapila výborným
výkonom v behu na 3000 m prekážok Veronika Austerová, keď dobehla na výbornom 3. mieste a za výkon 12:44,37 min.
prevzala na debni bronzovú medailu.
V behu na 100 m prekážok Stanka Lajčáková vo finále žien zakopla na deviatej prekážke a nasledoval nepríjemný pád. Lenka
Poništová dobehla na 5. mieste v novom
osobnom rekorde 15,41 s a naša odchovankyňa Janka Kolláriková pretekajúca za
Duklu Banská Bystrica si dobehla pre bronz
vo skvelom čase 14,58 s.
Najmladšie atletické talenty zo Svitu získali medaily v Prešove.
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Sviatok cyklistov
HORAL
2012 o prinesú
a
HORAL TOUR č tokrát?
ten
2012
 MTB maratón HORAL patrí medzi cyklomaratónmi na
Slovensku už k legendám...
Bude to už trinásty krát, čo sa
cyklisti zo Slovenska, ale aj okolitých krajín postavia v sobotu 11.
8. 2012 vo Svite na štart tej svoje trasy. Výber majú široký. Od
rekreačnej HORAL SENZI 43
km, cez náročnejšiu HORAL
LEJZI 75 km až po takmer extrémnu HORAL KREJZI 105km.
Trasy HORALa sú výnimočné
prostredím, ktorým sú vedené.
Cyklisti sa dostanú do miest, kde
je ich pohyb na bicykloch povolený iba výnimočne na základe
výnimky zo zákona o ochrane prírody – do Národného parku Nízke Tatry a to až nad hranicu lesa.
 Medzi bajkermi je ale
mnoho takých, ktorým už
jednodňové klasické maratóny nestačia a obzerajú sa
po zmene...

(na slovíčko
s Ivanom ZIMOM,
riaditeľom pretekov)
a pre jazdcov tiež zaujímavý
technický cross country okruh
4, 8km dlhý. Štart je vo Svite pri
Kolibe na rovnakom mieste ako
štart sobotňajšej etapy a muži
budú prechádzať cieľovým oblúkom celkom 8x. Pre ženy a veteránov je určených 6 okruhov.
 HORAL a HORAL TOUR to
nie sú iby cyklistické preteky pre dospelých.
Áno, pripravili sme aj súťaže
pre deti (HORAL JUNIOR)
a rodinné tímy (HORAL DEJZI).
 Na túto akciu sa dá nazrieť aj z pohľadu ponuky
hudobných koncertov, či
inej kultúry...

Stále ešte jedinou alternatívou na Slovensku je už
po štvrtý krát trojdňový etapový závod HORAL TOUR.
Už prvá etapa je veľmi zaujímavá, pretože zavedie
cyklistov na slovenskú legendárnu horu „Kráľova
Hoľa“ do výšky 1946m.
 Kde inde sa cyklista
dostane do takej výšky? Aby to nebolo málo, na najväčšieho šťastlivca čaká v tombole
účastníkov prvej etapy
vyhliadkový let nad TATRAMI!
Na druhý deň majú bajkeri – účastníci HORAL TOUR
na výber z vyššie uvedených
sobotňajších trás HORAL
SENZI, HORAL LEJZI alebo
HORAL KREJZI.
Na tretiu a záverečnú etapu
HORAL TOUR (v nedeľu 12. 8.
2012) je pripravený v pohorí Kozie chrbty divácky atraktívny

Ivan Zima
Zo všetkých dávam do pozornosti pútavé rozprávanie a diskusiu s horolezcom a záchranárom

Jarom Švecom (piatok 10. 8. 18:00),
koncert skvelej slovenskej rockovej kapely SEXIT (piatok
10. 8. od 20.h), medzinárodný festival
Outdoorových filmov (Tatranská Polianka,
piatok
20:30), cyklotrialovú show (sobota
16:00),
koncert
skupiny VAOLA (sobota 17:00), tom-bolu (sobota 19:00),
koncert revivalovej
skupiny NIRVANA
REVIVAL BAND (sobota 20:00), after
party spríjemní hudobná
skupina
HUFU (nedeľa od
15:00).
 Ako by sme ešte
motivovali potencionálnych
účastníkov zo Svitu?

Maratón HORAL je zaradený
do medzinárodného seriálu INTER MOUNTAIN SERIES, v ktorom je do záverečnej tomboly
pripravený bicykel GENESIS
REVOLUTION TEAM v hodnote
3 499,- eur.
Pre víťazov sú aj do tomboly
pripravené zaujímavé a atraktívne ceny. Či už je to množstvo
pobytov v slovenských hoteloch, športová výbava, notebook, bicykle DEMA, či spomínaný vyhliadkový let nad Tatrami.
Do tomboly bude zaradený každý účastník, ktorý absolvuje minimálne 3 preteky zo seriálu
a zaregistruje sa mailom na:
registration@inter-mountain-series.eu.
Okrem toho dostane každý
účastník (s absolvovanými tromi
maratónmi) na finálovom preteku
v poľskej Istebnej dres Genesis
zdarma.
Za rozhovor
poďakovala V. Žoldáková
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