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Seniorom sa prilepší na stravu

Informácie hlavného kontrolóra otvorili 40. riadne zasadnutie poslancov. Po nich poslanci vzali na vedomie Organizačný poriadok
so zmenou organizačnej štruktúry MsÚ od 1.10.2014 a schválili
Dodatok č.2/2014 Štatútu mesta, Dodatok č.1/2014 VZN č.4/2012,
ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mesta Svit a schválili aj rozpočtové opatrenie vo výške 2528 eur na pokrytie výdavkov pre
novovytvorené miesto prvého kontaktu v presťahovanom MsÚ.
Pri tvorbe rozpočtu na rok
2014 bolo schválených aj 12 tisíc
eur ako finančná pomoc pre seniorov. Na návrh zdravotnej a sociálnej komisie poslanci rozhodli,
že táto suma bude rozdelená vo
výške 8,- eur na stravu pre každého seniora, ktorý dovŕši k 31.12.
2014 vek 65 rokov. Podmienkou

je trvalý pobyt v meste a vysporiadané všetky záväzky voči nemu.
Bližšie v našich novinách na str. 5.
Následne poslanci určili pre nastávajúce volebné obdobie 20142018 jeden volebný obvod a 12
poslancov MsZ. Vedúca oddelenia
správy majetku mesta a ekonomických činností A. Balogová

predložila správu o hospodárení
mesta za 1. polrok 2014 – vzali
ju na vedomie, rovnako ako monitorovaciu správu Programového
rozpočtu za 1. polrok 2014 a Konsolidovanú účtovnú závierku
Mesta za rok 2013.
Odsúhlasili zverenie správy autobusového prístrešku, ktorý bol
zakúpený ako náhrada za zničený
prístrešok pri autonehode na
Hlavnej ulici príspevkovej organizácii Technickým službám. V súvislosti so sťahovaním priestorov
MsÚ schválili preklasifikovanie
niektorých nákladov z bežných na
(Pokrač. na 2. strane)

Informačný
spravodajca
občanov mesta
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Dnes v čísle

n Voľ by do orgánov samosprávy
obcí 2014 - 3
n Dôležité návraty k histórii - 5
n Nositeľ Ceny
mesta za rok 2014
Vladimír Vlha - 6
n Já, Olga Hepnarová - 7
n FS Jánošík - 10
n Náučný chodník
Kimbiark - 12
n Svit 1982-1991
- 13
n Prešporák s obrovským talentom
a veľ kým futbalovým srdcom - 17.

Začal sa školský rok...
Druhého septembra sa opäť otvorili
brány škôl. Žiaci sa v utorok ráno stretli s
vedením školy a mesta na slávnostnom
otvorení. Pre mnohých to bolo prvýkrát.
ZŠ na Mierovej ulici (hore vpravo) bude
navštevovať 411 žiakov v 21 triedach, z toho
majú 32 prváčikov. ZŠ na Komenského ulici
(vľavo hore a dole) otvorila aj nultý ročník s 11
deťmi, prvákov majú 45 v 2 triedach a celkovo
je prihlásených 460 žiakov v 24-och triedach.
Všetkým deťom i stredoškolákom na SOŠ,
ktorú bude navštevovať 320 študentov želáme úspešné štúdium a pedagógom dobrých žiakov.
Redakcia
Foto: S. Pjaták, M. Jurčák
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Mimoriadne zasadnutie MsZ

ŠTATISTIKA

Budú ihriská pre deti i zeleň
Poslanci sa v úvode júla stretli mimoriadne, aby dali k viacerým investičným akciám v meste
potrebný súhlas pre začiatok ich realizácie. Ulicu Kpt.Nálepku a s ňou súvisiaci chodník
pre chodcov začne rekonštruovať víťazná firma Strabag Bratislava v úvode augusta a do
90 dní by mala práce ukončiť. Celkový vysúťažený náklad na toto dielo činí 249 166,98,- €
- poslanci prijali potrebné rozpočtové opatrenie. Ďalšia plánovaná akcia je asanácia bývalej
ZUŠ Pod Skalkou – aj tu sa rozpočtové opatrenie schválilo vo výške 33 000,-€ a pozemok
bude pripravený na ďalšiu výstavbu.
Mesto nezabúda aj na výsadbu zelene – poslanci schválili 4 000,-€ na vypracovanie
projektu výsadby zelene v lokalite sídl.E. V júli začnú práce
aj na rozšírení veľ kej telocvične
Iskra Arény a zateplení severnej
steny tohto objektu – realizovať
to bude Chemostav, a.s., Poprad za sumu 77 100 €.
Jednou z priorít mesta sú
i detské ihriská a ich výstavba
– pre nasledujúce obdobie sa
odsúhlasilo rozpočtové opatrenie na túto oblasť vo výške 10
500,-€ a počíta sa s výstavbou
základných komponentov ihrísk
v troch lokalitách ( Pod Skalkou, pri bývalej Mladosti a na
sídl.E).
Poslanec J.Babčák interpeloval otázkou, kedy bude osadená nová autobusová zastávka na Hlavnej ulici. Vyžiadal
si písomnú odpoveď. Zastupi-

teľstvo následne schválilo rozšírenie Zriaďovacej listiny Technických služieb o novootvorené
stredisko kompostárne, kde
bude potrebné vytvoriť 3 pracovné miesta a dve miesta na
úseku separovaného zberu. Na
záver v diskusii hlavný kontrolór
Ľ. Budzák podal informáciu
o prešetrení petície občanov
Pod Skalkou proti plánovanej
výstavbe v tejto lokalite mesta.
Zo 101 podpisov bolo 46 neplatných, okrem toho dvaja neboli občanmi mesta. Platných
podpisov bolo 53. V závere sa
konštatovalo, že Mesto koná
v zmysle zákona a platných regulatívov podľa schváleného
Územného plánu mesta( ÚPM).
Petícia nie je pre MsZ záväzná.
Pri schvaľovaní ÚPM neboli podané žiadne námietky, takže
občania majú možnosť požiadať MsZ o zmenu ÚPM.

Seniorom sa prilepší
na stravu

(Dokonč. z 1. strany)

kapitálové a schválili s tým súvisiace nutné rozpočtové opatrenie. Rozpočtové opatrenie vo
výške 73 tisíc eur na vytvorenie
obradnej siene v Dome kultúry stiahli z rokovania. Opäť
bolo potrebné schváliť doplatok na MHD vo Svite – výšku 9
tisíc eur na tento účel pre rok
2014 poslanci schválili.
V programe pokračovali predajom prebytočného majetku
– dvoch bytov v bytovom
dome Mladosť na Ul.P.Jilemnického – schválili podmienky
obchodnej verejnej súťaže na
ich odpredaj.
Žiadateľovi Erdalovi Aliji (cukráreň Palma) schválili prenájom časti pozemku o výmere
24,5 m² v zmysle Zásad prenájmu, čl. 1, ods.1. na letnú terasu s konštrukciou v čase od
15. 9. do 1. mája – teda počas
zimy, nakoľ ko jej demontáž je
technicky náročná.
Primátorovi mesta odsúhlasili

zahraničnú služobnú cestu na
seminár „Baťa- obuvník, či génius“ do Otrokovíc v ČR dňa
17.9.2014. Ako predposledný
bod programu riešili nutnú výstavbu 2 WC pre hráčov
v priestoroch prístavby tribúny
na futbalovom štadióne – pre
tento účel odsúhlasili rozpočtové opatrenie vo výške 5 tisíc
eur. Na záver schválili odpredaj
časti pozemku žiadateľom Jánovi Bučinovi s manželkou vo
výmere 40 m² za cenu 19,eur/m².
Pokračovalo sa interpeláciami.
M. Berkeš sa zaujímal a produkciu odpadu v novej kompostárni. J. Žiak odpovedal, že
zatiaľ vyrobili 98 ton zeleného
materiálu (1 proces trvá tri dni)
a zároveň informoval o novovytvorených miestach z Úradu
práce pre toto stredisko. M.
Berkeš sa zaujímal aj o to, či
Technické služby majú zverejnené potrebné zmluvy na in-
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Aj začiatkom augusta sa konalo mimoriadne stretnutie poslancov, na ktorom schválili
plán kontrolnej činnosti hlavnému kontrolórovi na 2. polrok
2014 a v náväznosti na blížiace
sa komunálne voľ by určili na
nastávajúce funkčné obdobie
rokov 2014-2018 rozsah funkcie primátora na plný úväzok.
-vž-

V rámci Európskeho zisťovania o zdraví /EHIS 2014/ bol
na Slovensku z viac ako 350
obcí vybraný i náš Svit. Do
tejto akcie je zvolených takmer 7 700 domácností.
V čase do 31. decembra
2014 navštívi vybrané domácnosti v meste pracovník, poverený funkciou opytovateľa,
ktorý je povinný preukázať sa
služobným preukazom Štatistického úradu SR. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci
tohto zisťovania poskytnete,
budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Podrobnejšie informácie získate na
stránke ŠÚ SR na adrese
www.statistics.sk alebo telefonicky na č.t. 051/7735 323.

V Dome kultúry vo Svite sa v piatok 5. 9. 2014 stretli pri príležitosti 80-teho výročia mesta Svit bývalí pracovníci Mestského národného výboru z obdobia 80-tych rokov minulého
storočia. S poďakovaním za činnosť pre mesto Svit sa k nim
prihovoril súčasný primátor mesta R. Abrahám.
ternete. V tejto príspevkovej
organizácii momentálne prebieha kontrola hlavného kontrolóra.
M. Bezák poukázal na katastrofický stav pivníc v nájomnom dome oproti Zdravotnému stredisku, ktoré plesnejú
a neboli od začiatku odvodnené – sú jednoducho nepoužiteľné.
M.Jurčák opakovane naniesol otázku, čo nové sa udialo
v oprave schodov na kopčeku
a ako prebieha oprava Ul.
Kpt. Nálepku. A. Kromková
odpovedala, že podnikateľ
p. Štefaňák požiadal o správu
budovy a schodov Kopčeka takže to bude komplexne riešiť
on.
Ul. Kpt. Nálepku sa frézuje,
od odovzdania staveniska majú
dodávatelia prác 90 dní na
ukončenie tejto rekonštrukcie.

J. Babčák poukázal na fakt,
že od jari sa nekosil priestor
okolo zastávky autobusov
oproti hornej bráne Chemosvitu – J. Žiak odpovedal, že to
nie je náš pozemok. M. Jurčák
pripomenul ďalší zanedbaný
úsek – chodník popri hlavnej
ceste, ktorý je zarastený trávou. J. Žiak vysvetlil, že má nasadené všetky pracovné i technické kapacity, momentálne
upravujú aj živé ploty a robia,
čo môžu.
Diskusia sa niesla na tému
budúceho využitia plochy,
ktorá ostala po zbúranej ZUŠ
Pod Skalkou – zatiaľ nie je definitívne rozhodnuté. V Územnom pláne sa tam uvažuje
s občianskou vybavenosťou,
ale v prípade iných názorov
a rozhodnutí môže dôjsť aj
k zmene Územného plánu.
-vž-
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Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu

15. novembra 2014.

Primátor mesta Svit zmysle § 11 a, ods.
2 písm. c/ zákona SNR č. 346/1990 Zb. o
voľ bách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov vymenoval za
zapisovateľa miestnej volebnej komisie
pre voľ by do orgánov samosprávy mesta
Svit Mgr. Andreu Križanovú.
E-mail: andrea.krizanova@svit.sk
telefón: 052/7875123
mobil: 0917 481163
fax: 052/7756140
pracovisko: MsÚ Svit, Hviezdoslavova
269/33, II. poschodie, č. dverí 215

Pre voľ by poslancov mestského zastupiteľstva a pre voľ bu primátora mesta Svit
podáva kandidátnu listinu osobitne politická strana, politické hnutie a koalícia (ďalej len "politická strana") a nezávislý kandidát.
Politická strana prostredníctvom svojho
splnomocnenca a nezávislý kandidát
osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch
rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 19. septembra 2014 v úradných hodinách Mestského úradu Svit, kanc. č. dverí 215.
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Dňa 20. septembra 2014 (sobota) sa
kandidátne listiny preberajú v čase od
10:00 h do 17:00 h - MsÚ Svit, kanc. č.
dverí 215
a dňa 21. septembra 2014 (nedeľa) v
čase od 13:00 h do 19:00 h - MsÚ Svit,
kanc. č. dverí 215, v čase od 19:00 h do
24:00 h na adrese zapisovateľ ky, Svit, Štúrova 27.
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľ by do mestského zastupiteľstva a voľ by primátora v meste Svit je
200.
-PB-

„Kapitánka“ sa dočkala rekonštrukcie
Mestom bolo odovzdané 7. 8. 2014 stavenisko – ul. Kpt.
Nálepku spoločnosti STRABAG, s. r. o., Bratislava, ktorá bola
víťaznou spoločnosťou v rámci podlimitnej zákazky vyhlásenej
vo Vestníku verejného obstarávania.
Rozsah realizovanej stavby pozostáva z rozširenia existujúcej
komunikácie o pozdĺžny parkovací pruh, vybudovanie nového
chodníka, vybudovanie novej dažďovej kanalizácie v neodvodnenej časti cesty, preložky NN káblov a preložky osvetľovacieho stožiara. Celkový náklad na rekonštrukciu je
249 166,98,- Eur s DPH. Lehota realizácie je 90 dní odo dňa
odovzdania staveniska.V súčasnosti je sfrézovaný pôvodný asfaltový povrch, búrajú sa obrubníky. Keďže bola nutná úplná
uzávierka komunikácie, všetkým obyvateľom, ktorí sú dotknutí
touto stavbou, za ich súčinnosť pri realizovaní rekonštrukcie
časti tejto komunikácie ďakujeme.
-AK-

Rozšírenie ISKRA ARÉNY
14. júla 2014 mesto Svit podpísalo Zmluvu o dielo so spoločnosťou CHEMOSTAV, a.s., ktorej predmetom je realizácia stavby:
„ Rozšírenie veľ kej telocvične ISKRA Arény, Svit“.
Projekt rieši rozšírenie existujúceho priestoru veľ kej telocvične
severným smerom, čím sa vytvorí priestor pre striedačky domáceho
a hosťujúceho družstva a medzi nimi stolík technických rozhodcov.
Zároveň dôjde k zatepleniu severnej steny a fasáda bude zosúladená s fasádou objektu Billy.
Náklad na rekonštrukciu je 76 097,92, - Eur s DPH a celé dielo
bude ukončené v mesiaci september.
-AK-

Budova ZUŠ Pod Skalkou
je už minulosťou
Určite ani jednému občanovi miestnej časti Pod Skalkou
neušlo, že objekt bývalej Základnej umeleckej školy sa búra.
Mesto Svit odovzdalo stavenisko spoločnosti MATRIX SLOVAKIA, s.r.o., ktorá sa zaviazala objekt zbúrať do 4 týždňov
odo dňa odovzdania staveniska. Asanáciou tohto objektu
dôjde k vytvoreniu parcely v centre tejto miestnej časti, kde
následne poslanci Mestského zastupiteľstva rozhodnú , na aký
účel bude využitá.
-AK-

Foto na strane: Stanislav Lach
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V skratke...
Baťova modlitebná knižka

V týchto dňoch uzrela svetlo sveta nová
kniha trnavskej autorky Margity Kánikovej
Baťova modlitebná knižka. Autorka v nej
zachytáva vzťah Baťu k Slovensku a prostredníctvom piatich fiktívnych absolventov
Baťovej školy aj metódy jeho práce. Pri
písaní vychádzala z informácií a spomienok
absolventov tejto školy v Partizánskom. Určite osvieži spomienky aj absolventov svitskej školy – dávame vám do pozornosti
tento titul, ktorý sa predáva za „baťovskú“
cenu 4,99 €.

Nová predajňa mäsa

Na ulici Mierovej v nákupnom centre
oproti Základnej škole ( Agro Milk) je od
22.júla otvorená nová predajňa „MÄSOÚDENINY“, patriaca Hydine Kežmarok.
Predajňa je otvorená denne od 7,00 do
17,00 hod., v sobotu do 12,00 a jej personál sa teší na vašu návštevu.

Nová lekárka

V zdravotnom stredisku pri a. s. Chemosvit bola otvorená ambulancia všeobecného lekára pre dospelých FAMIMED,
s. r. o., s lekárkou MUDr. Máriou Frančákovou. Jej špecializáciou je všeobecné a interné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia.
Nová lekárka prevzala pacientov zosnulého
MUDr. Juraja Lörincza. V prípade záujmu
je na ambulancii možnosť prijatia aj ďalších
nových pacientov. Č. telefónu je 715 2339.

Stretávka Baťovcov

Tento štvrtok, 11. septembra opäť privíta Svit absolventov bývalej Baťovy školy
práce, ktorí sa na výročnej členskej schôdzi
stretnú už po 21-krát.

Do Tatier aj cez SMS

Ak sa chcete dostatať Tatranskou železnicou do Tatier, cestovný lístok si môžete
zakúpiť už aj prostredníctvom SMS, zaslanej na číslo 2233.

Už 15-ty Horal

Už pätnáste narodeniny oslávil v auguste
ŠKODA Horal MTB maratón vo Svite, jediný vysokohorský maratón v strednej Európe. Rozdelený bol do troch etáp. I. v piatok Svit- Štrbské Pleso, II. v sobotu KREJZY
134 km, LEJZY 73 km, SENZI 43 km. III.
v nedeľu cross country v okolí Koliby a aj
Detská TOUR Petra Sagana a Slovenský
pohár XC. Tento ročník mal na slovenské
pomery opäť vysokú účasť. V sobotu štartovalo okolo 700 bikerov z Poľska, Česka,
Talianska, Nemecka, Maďarska, Rakúska
a Slovenska. Piatok sprevádzal mohutný
lejak, ktorý znovu prišiel tesne pred vyhlásením výsledkov v nedeľu. Celkovým víťazom celej Horal Tour sa stal celkom zaslúžene suverénny Michal Malík (Nilfisk ALTO)
pred Karlom Hartlom (KELLYS BIKE
RANCH TEAM) a Tomášom Frýdlom (Zděchov). Na maratóne sa zúčastnilo aj vyše
20 členov CK Energia Svit.
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Interpelácia: Autobusová zastávka
Na ostatnom mimoriadnom MsZ v júli podal poslanec J. Babčák interpeláciu
s požiadavkou na písomnú odpoveď,uverejnenú aj mestských novinách. Ide
o osadenie autobusovej zástavky.
Po zvážení rozmerových parametrov a dizajnu sme pristúpili k názoru vykonať
trojzámenu autobusových zastávok s novými spodnými stavbami nasledovne:
1. Zastávku od Mäsopriemyslu presunúť na miesto zdemolovanej pri Tatrapeku.
1. Zástavku z ulice Komenského na I/18 presunúť ku Mäsopriemyslu.
2. Novú zástavku ako vstup do mesta inštalovať na Komenského a I/18.
Oporný múr nad chodníkom pri Tatrapeku je narušený dopravnou nehodou,
preto sú nutné stavebné úpravy na jeho spevnenie. Spevnenie oporného múru,
inštalácia spodných stavieb a premiestnenie zástavok sa uskutoční v mesiaci september.
Ing. Július Žiak, riaditeľ TS

Takú búrku si vo
Svite nepamätá nik

V utorok 5.augusta sa v našom
meste ženili všetci čerti. Búrka a lejak neobvyklých rozmerov narobili
nemalé škody.
Na uliciach Štúrovej a 9.mája boli
zaplavené všetky pivničné priestory.
K vytopeniu týchto priestorov došlo
aj v nájomných bytových domoch na
Jilemnického ul.839, Fraňa Kráľa 271,
i v Zdravotnom stredisku.
V pivniciach bolo zväčša 20 cm vody.
Podľa informácií Bytového podniku
búrka - blesky zničili 9 regulátorov na
odovzdávajúcich staniciach tepla, čo
spôsobilo odstávku teplej vody. V nájomnom dome na Štúrovej ulici došlo
k zatečeniu bytu cez strechu. Škody
po tejto búrke činia cca 15 tisíc eur,
okrem tých, ktoré vznikli na osobných
veciach vlastníkov bytov.
-red-

Mesto Svit

9/2014

Dôležité návraty k histórii
Významné výročie – 70 rokov od vypuknutia Slovenského
národného povstania – sme si dôstojne pripomenuli aj
v našom meste.
Vo štvrtok 28. augusta 2014 prijal v Dome kultúry primátor
mesta členov základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite.
V prítomnosti predsedu Oblastného výboru SZPB Ing. Michala Kopka a tajomníka Dr. Jána Pavlovčina vo svojom príhovore vyzdvihol význam a jedinečnosť tohto povstania slovenského ľudu a podčiarkol dôležitosť návratov k tejto udalosti.
Medzi prítomnými boli aj štyria priami účastníci povstania
a tým patrila mimoriadna pozornosť a úcta. Boli to Martin
Volk, Ján Brozman, Ján Hubaček a Viliam Patrik (s primátorom na obr. dole zľava).
Po malom občerstvení a podpise do pamätnej knihy sa takmer 50 hostí odobralo ku pamätníku padlých hrdinov, kde zástupcovia mesta, Chemosvitu, Tatrasvitu a ZO SZPB položili
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vence. Primátor PaedDr. Rudolf Abrahám v príhovore
podrobne pripomenul priebeh povstania a jeho význam
pre našu históriu.
Pôsobivo a dôstojne vyznela aj pieseň v podaní spevákov zo skupiny Svittasenior, ktorí zanôtili partizánskú
pieseň. Postupne sa k nim pridali i prítomní účastníci
tohto aktu.
Foto: S. Pjatak, Ľ. Rešovská

Zbierka hračiek
pre ukrajinské deti

Po dohode s Marekom Sonogom, misionárom z Popradu, organizuje naša Pro Meliori, n.o., v sídle neziskovej organizácie vo Svite zberné miesto pre záujemcov zo Svitu. Ak máte záujem darovať hračky, prosíme
iba funkčné a pevné (autíčka, kocky, stavebnice, atď.)
URČITE NIE PLYŠÁKY - kontaktujte nás na 0948 007
704. Ďakujeme.
Záujemcovia môžu pomôcť aj finančným darom, ktorý
odovzdáme spolu s hračkami.
M. Machala, Pro Meliori

STRAVENKY PRE SENIOROV

Na základe požiadavky ZO JDS a po prerokovaní v komisii zdravotnej, sociálnej, bytovej a verejného poriadku MsZ schválilo finančný príspevok pre seniorov.
Príspevok bude vyplatený jednorázovo formou stravných poukážok v nominálnej hodnote 8 € na osobu,
určených na nákup potravín.
Podmienky pre posúdenie nároku na stravnú poukážku:
1. Poukážka sa poskytne občanovi, ktorý v tomto roku
(od 01.01.2014 do 31.12.2014) dovŕši 65 rokov a viac,
2. Poukážka sa poskytne občanovi s trvalým pobytom
v meste Svit,
3. Poukážka sa neposkytne občanovi, ktorý nemá vyrovnané záväzky voči mestu Svit (daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, atď.),
4. Poukážku si môže vyzdvihnúť občan len s platným občianskym preukazom.
Distribúcia poukážok:
Občan, ktorý spĺňa podmienky nároku na poukážku,
môže si ju vyzdvihnúť v termíne od 01. 10. do 31.10.
2014 každý pondelok, streda a piatok v čase od 10:00
do 14:00 h v priestoroch Domu kultúry vo Svite, Námestie J. A. Baťu č. 198/1 na prízemí a v Kultúrnom dome Pod
Skalkou 3., 5. a 7. novembra 2014 od 10. do 14.00 h.
Bližšie informácie môžete získať osobne na MsÚ Svit,
PhDr. Petronela Bocková, č. dverí 214, alebo telefonicky 052/7875122.

Prádzniny sa skončili a veľa detí sa už
tešilo na stretnutie
so svojimi spolužiakmi. V utorok už
zasadli do svojich
tried. Na obr. M.
Jurčáka hore žiaci
3.B triedy so svojou
učiteľ kou v ZŠ na
Ulici mieru.
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Nositeľ Ceny mesta za rok 2014 - Vladimír Vlha
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Robiť poctivo, kvalitne,....
Po najvyššie mestské vyznamenanie si prišiel ako druhý v poradí. Na svoj vek (82 ) vyzerá výborne. Mentálne svieži a fyzicky
relatívne zdravý. Pán Vladimír VLHA. Nadväzujúc na tradičnú
rubriku v našich novinách– rozhovory s ocenenými, dali sme si
pracovné „rande“ u mňa v kancelárii. Hneď na úvod vyjadril radosť z toho, že Cenu získal aj pán Uhrík, ktorého si veľmi váži.
Pán Vlha získal ocenenie za prínos pre rozvoj mesta a neúnavné
uchovávanie Baťovskej tradície. To bola i hlavná téma nášho
rozhovoru.
Vy ste mali pomerne pohnuté detstvo, že?
Keď som mal 4 roky, 2 mesiace po pôrode mojich súrodencov – dvojičiek, mi zomrela
mamka. Bolo to v Palúdzke, pri
Mikuláši. Boli to časy neľahké,
chudoby a lopoty bolo dostatok. Od mala som bol zvyknutý
na robotu, otec s novou mamkou mi dali, čo mohli, vychodil
som meštianku v Mikuláši.

Vladimír Vlha ako predseda K-ABŠ často rozpráva školákom na besedách, ako to bolo „za Baťu“.
Na obr. vľavo - mladý Vlado pri sústruhu.

Kedy ste sa prvýkrát stretli
s menom Baťa?
Od mojich spolurodákov.
Možno i vyše desať ich už chodilo do Baťovej školy vo Svite
– Paprčkovci, Jano Balco,
Gabo Nedielka a iní. Keď prišli
v nedeľu domov, fascinovalo
ma na nich ich správanie,. Neváhal som a podal som si prihlášku. A keď som prekročil
bránu fabriky a ubytovne vo
Svite, myslel som, že som prišiel do iného, rozprávkového
sveta. Boli tu už sprchy, splachovacie záchody, všetci sa ma
ujali ako vlastného – či už vychovávatelia, majstri – bolo to
neuveriteľné a úžasné – pre 15ročného chlapca z dediny. Cítil
som obrovskú úctu jedného
k druhému, snahu pomôcť – to,
myslím si, dnes chýba.
Dostali ste všetko, čo ste
potrebovali....
Áno, ujal sa ma pán vychovávateľ a kapitán -to bol zväčša
o rok- dva starší študent, ktorého sme museli počúvať. Dostali sme pokyn k režimu, ktorý
spočíval aj v udržiavaní poriadku a disciplíne. Pre nás,
chlapcov z dediny, to nebolo
také strašné – na prácu a povinnosti sme boli zvyknutí.
Hneď po týždni som dostal
výplatu a začal som účtovať.
Mali sme dve knižky –ročenkutam sme zapisovali účty a absenčku, kde sme zapisovali lekárske vyšetrenia, dôvody neúčasti v škole a pod.

Spomínate si na výdavky,
aké ste vtedy mali?
Veľmi dobre – 100 korún
strava, 12 korún byt a 15
škola.Dostal som 198 korún, zo
zvyšku som mal 10 korún paušál a 10 vreckové – to len
vtedy, ak sme sa dobre správali. Ostatok mi šiel na knižku
– na môj účet a bolo to úročené 10-mi percentami..
A mohli ste si z toho kúpiť,
čo ste chceli?
Kdeže, vychovávateľ musel
zvážiť, na čo si ich vyberiem.V
2.ročníku som si chcel kúpiť
novú uniformu – to som mohol.
Alebo košeľu, vreckovky a pod.
- do 10-tich korún. A tak sme
sa naučili aj účtovať a najmä –
korunu dvakrát obrátiť. Ale čo
sme potrebovali sme mali –
šunku sme síce nejedli, ale
hladní sme neboli.
Bývali ste na Domove II. dnešné Obchodné centrum.
Koľko vás tam bolo?
No, okolo 1200 ľudí. Oveľa
viac chlapcov ako dievčat. Bola
to riadna masa mládeže. Ale
veselá!Od šiestej do druhej hodiny sme pracovali, od pol
štvrtej do trištvrte na osem
sme boli v škole a potom prišli
na rad koníčky – šport, kultúra.
O desiatej večierka a spať.
V nedeľu sme skoro všetci
športovali.

Futbalový tím, kde V. Vlha (prvý zľava) hrával.
Kto sa z vtedajších ľudí nezabudnuteľne zapísal do
vášho srdca?
Bol to pán Jozef Varga bývalý šéf strojárne, potom Štefan Preisler, ktorý s Tomášom
Baťom končil v Zlíne a uviedol
ma do partnerských fabrík
v Československu, Ján Jaborník, u ktorého som sa vyučil za
sústružníka, ale roky sme spolu
pracovali. Ďalej pán Bruno
Šenkýr, no rád si spomínam na
viacerých – bol by ich veľ ký výpočet.
V čom je systém Baťu jedinečný, čo myslíte?
Poctivá práca, čestný život
a úcta k ostatným – to bol základ, ktorý nám vštepovali od
začiatku. Poriadok vo všetkom,
do spoločnosti nemôže ísť človek – muž bez kravaty, nemohol som byť neostrihaný, museli byť vyčistené topánky –
darmo, tak to bolo a tak to

mám v sebe po celý život.
Vo fabrike bola práca, za
ktorú bolo seriózne, spravodlivé odmeňovanie. Výplatu som
si dirigoval sám. Vedel som za
koľ ko robím, denne som si
prácu vykazoval a bol som za
ňu spravodlivo odmenený.
Pláca bola týždenná a gazdovali sme si sami. Obchody tu
boli tiež Baťovské, takže to
bolo všetko z jednej „kuchyne“. Môžem povedať, že
v treťom ročníku BŠP som už
zarobil viac ako môj otec po
rokoch v Kožiarskych závodoch
v Mikuláši.
Prešli ste mnohými pracoviskami – všetky však boli v jedinej vašej firme.
Od robotníka, cez kontrolóra, konštruktéra, vedúceho
teplárne, mechanika textilného
hodvábu až po vedúceho divízie strojárenskej výroby. Vždy
som sa snažil držať toho, čo ma
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učili predchodcovia – robiť
poctivo, kvalitne, dodržiavať
termíny a toto všetko ponúknuť za zaujímavú cenu. A potom sa darí.
A čo súkromie, mali ste potrebné zázemie?
Mal. Osud mi doprial od
roku 1958 šťastné manželstvo,
3 deti, z ktorých syn sa „potatil“ a robí konštruktéra a obe
dcéry učia vo Svite. Teším sa
zo 4 vnúčat a jedného pravnúčika.
Pán Vlha, prečo nemáme vo
Svite múzeum, alebo pamätnú izbu BŠP?
Boli pokusy, ešte za pána
Glorika a primátora Fecku – zatiaľ sa to nepodarilo, ani cez
pána R. Chmela, ale spolu
s Jednotou dôchodcov vyvíjame snahu na zriadenie takéhoto stánku – máme veľa exponátov zo začiatkov mesta,
originálne uniformy – bolo by
to potrebné dôstojne uložiť
a odovzdať budúcim generáciám.
Aká je súčasná situácia vo
vašom klube?
Nuž, vekový priemer je asi
84 rokov – jasný dôkaz, že starneme. Z Baťovej školy práce
vyšlo 1503 absolventov a my
si pripomíname 75 rokov od
založenia tejto školy. Náš klub
sa obnovil pred 21 rokmi,
vtedy sme mali cez 460 členov
a teraz asi 210 – je to prirodzený úbytok, s ktorým sa
nedá nič robiť.. Sme veľmi hrdí
na našu Ročenku, ktorú vydávame každoročne s veľ kou pomocou fabriky. Musím povedať, že spolupráca a kontakty
s mestskými fabrikami sú vynikajúce. Sú našimi sponzormi.
Prichádzame aj do škôl, kde
besedujeme s deťmi o našej
mestskej histórii a deti nás prijímajú s nadšením. Aj učitelia,
lebo mladým prízvukujeme
poctivú prácu, svedomitosť,
úctu k druhým. Premietame im
náš dokumentárny film a odpovedáme na ich otázky, ktoré
sú i úsmevné. Napr. keď ste
chodili do práce, potom hneď
do školy, potom na krúžky, tak
kedy ste pozerali televíziu?
Čo by ste zaželali na záver
tomuto mestu?
Hlavne poslancov, ktorí by
chodili po meste s otvorenými
očami a počúvali ľudí. To je
veľmi dôležité.
Poďakovala V. Žoldáková
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Vo Svite sa natáčali scény k filmu

„Já, Olga Hepnarová“

V auguste sa v našom meste – konkrétne v lokalite cyklistického chodníka pod Babouoproti firme Chemosvit objavili filmári a za úzkej spolupráce s našim mestom a Technickými službami tu natáčali scény do pripravovaného filmu Já, Olga Hepnarová. Producentom filmu sme položili zopár zvedavých otázok, na ktoré nám odpovedala E. Horváthová
zo slovenskej producentskej firmy.
Predstavte nám
hlavných
tvorcov
filmu a to, z akého je
obdobia?
Scenáristami a režisérmi je autorská dvojica Petr Kazda a Tomáš Weinreb, ktorí
spoločne založili produkčnú
spoločnosť
Black Balance, s.r.o. Tá
je českým producentom filmu. Hoci ide
o ich debut, film je
trojstrannou koprodukciou Česka, Poľska
a Slovenska. Vznik
filmu podporil aj slovenský Audiovizuálny fond a slovenským producentom je Marian Urban a spoločnosť ALEF
FILM & MEDIA, poľským koproducentom je
spoločnosť Media Brigade Banaszkiewicz i Kurek Sp.j.Príbeh Oľgy Hepnarovej sa odohral
koncom 60. a začiatkom 70. rokov. Dnes je už
verejnosti pomerne známy, no v tej dobe bol
československou cenzúrou ututlávaný a publikované nebolo o ňom takmer nič.
Dá sa stručne povedať, o čom pojednáva?
Hlavný podtitul filmu ako ho uvádzajú tvorcovia znie: „Já, Olga Hepnarová, obeť vašej
beštiality, odsudzujem Vás k trestu smrti zrazením a prehlasujem, že za môj život je X ľudí
málo.“ Takto by sa dal zjednodušene charakterizovať príbeh a osud Oľgy Hepnarovej, poslednej popravenej ženy v Československu. Vo
veku 22 rokov požičaným nákladným autom
úmyselne zrazila na električkovom ostrovčeku
25 ľudí, z toho 8 ich neprežilo. Tento film však
nie je obžalobou ani rekonštrukciou prípadu,
ale predovšetkým univerzálnou existenciálnou
drámou osamelého človeka vymedzujúceho sa
voči spoločnosti, ktorý nemá víťaza ani porazeného.

Aká scéna sa natáčala vo Svite?
Scény, ktoré sme nakrúcali vo Svite a v jeho
okolí zachytávajú časť filmu, kedy Olga s priateľom prichádzajú za rodinou na Slovensko
a dochádza tu ku konfliktu, ktorý vrcholí hádkou a uzmierením cestou okolo fabriky vo Svite.
Ako sa Vám spolupracovalo so svitskými
"domorodcami" pri samotnom natáčaní?
Producent a vedenie našej spoločnosti veľmi
oceňuje ústretovosť, ochotu a priateľské jednanie všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na príprave nakrúcania. Touto cestou
produkcia ešte aj touto formou ďakuje všetkým
vo Svite a okolí za vytvorenie priaznivých podmienok pre vznik filmu.
Kedy sa plánuje s jeho uvedením v kinách?
Uvedenie v kinách predpokladáme na Slovensku, v Čechách i Poľsku v prvej polovici
roku 2015.
Veronika Žoldáková
Foto: © ALEF FILM & MEDIA
- Zuzana Ricotti

Ďalšia zbierka J. Martona

Ján Marton vydáva svoju šiestu zbierku básní, ktorá je podľa jeho slov "najsilnejším vyjadrením vlastného pocitova bez akýchkoľvek farebných doplnkov krásy a násilného lesku".
Má provokujúci názov Srať na lásku.
Možno si poviete, že na lásku sa srať nemá, ale čo všetko sa v živote nemá a deje sa? Čo je
krásne a čo naopak zvrátené?
Ide o reálnu výpoveď, v ktorej sa čitateľ často stretne doslova s príbehmi vo veršoch.
Táto zbierka balancuje niekde v strede celej tejto karmickej hrany, ktorej ostrie neotupí ani definitívne zatratenie každého slova v nej.
Zalistujte si. Ukážte prstom na svoju obľúbenú báseň a na tú škaredú tiež.
Buď te slobodní! A bonus? Zbierka obsahuje krásne farebné kresby talentovanej Katky Prídavkovej.
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Inzeráty

Farnosť sv. Jozefa
robotníka vo Svite

vás pozýva na spomienkovú slávnosť pri
príležitosti nedožitých 70-tych narodenín

Mons. Jána Magu,

ktorá sa uskutoční

v sobotu 28. 9. 2014
v Kostole sv. Jozefa robotníka
vo Svite.
10:30 Slávnostná sv. omša
14:00 Za Jankom Magom...
(spomienková akadémia)
V programe o iného zaznejú piesne v podaní chrámového zboru Laudamus, spevokolu TATRASONG a prednášky doc.
Štefana Mordela a MUDr. Jany Víznerovej.

= Spomienky

Ján Liška.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a nezabudli.
S láskou smútiaca rodina

Predám tatranský profil
– perodrážka, brúsený
I. trieda 3,80
II. trieda 3,10 eur
v ponuke aj dlážkovica
a dokončovacie lišty.
Doveziem.
Tel: 0915 863 227,
0911 168 982.

l Predám 2-izbový byt na prízemí bez
balkóna v bytovom dome vo Svite. Č.t.
0905 759199.
l Predám 3-izbový tehlový byt na Ul.
kpt.Nálepku vo Svite. Tel.č.0908 269 171.

až do 4 000 €

RÝCHLO A DISKRÉTNE BEZ REGISTRA
- AJ BEZ POTVRDENIA
0911 913 849

- Bc.Franková Eva

0917 668 003
- Frank Jozef

Odišiel si navždy i keď tak veľmi túžil si žiť,
ale osud to zariadil tak, že si nás musel navždy opustiť.
Hoci niet Ťa medzi nami, v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Už len kytičku kvetov na hrob môžeme Ti dať a s láskou na Teba spomínať.
19. septembra 2014 si pripomenieme prvé výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
ŠIMON DLUHÝ.

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste poznali a nezabudli.
S láskou smútiaca rodina.

Dňa 22. júla
2014 uplynul
rok, ako nás po
dlhej a ťažkej
chorobe navždy
opustila manželka, sestra,
švagriná, teta,
príbuzná, pria-

teľ ka a učiteľ ka
Alžbeta Pitoňáková.
Prosíme všetkých tých, ktorí ju
poznali a mali k nej blízko, aby
jej venovali malú a tichú spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina

Spoločenská kronika
Z NARODILI SA

POPRADSKÉ
PÔŽIČKY

Dňa 27. 9. 2014 si pripomenieme 3. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, dedko a pradedko
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Tereza Lešundáková, Tamara Brezinová, Ján Klembara, Martin Šafár,
Justín Lacko, Alexandra Bikárová,
Diana Chudíková, Timea Hanzely,
Kristián Lacko, Andreas Kroták, Alex
Pisarčík, Rebeca Melissa

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Gustáv Mirga a Renáta Pechová,
Mgr.art. Gabriel Silvay a Slavomíra
Lorencovičová, Ing.Boris Vavrasek a
Ing.Mária Štrbániková, Matúš Kubek
a Monika Šipošová, Patrik Pecha a
Brenda Holubová, Ján Kaba a Lenka
Kyčinová, Jaroslav Kubis a Eva Majkuthová, Michal Ženčák a Anna Kubuláková

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
júl - Helena Gronková, Anna Rekeneiová, Ing. Elena Dudašková, Mária
Kleinová, Zuzana Hulínová, Helena
Kaščáková,
august - Eduard Jelačič, Etela Bendíková, Michal Horkavý, Mária Langová, Anna Cirjaková, Kornélia
Jarošová, MUDr. Věra Pokorná, Augustín Olešák
75 rokov
júl - Ing.Ivan Preisler, Eva Poľanovská
august - Cecília Staruchová, Jolana
Diabelková, Rozália Bednárová,
Mária Guľvasová, Eliška Rusnáková
80 rokov
júl - Mária Hajduková, Mária Cabanová, Rozália Lopatová, Marta Kozubíková, Pavlína Podolcová
august - Michal Horevaj, Jolana Kleinová, Margita Kisacká, Helena Sáková, Žofia Krajčiová
85 rokov
júl - Margita Babčáková, Božena
Miščíková, Gabriela Májovská, Marta
Krivošová
august - Mária Hoholíková, Anastázia Farkašová, Agneša Šmihulová
90 rokov
júl - Albert Holiga
91 rokov
júl - Ema Ďurková
august - Mária Rožárová

3. septembra uplynulo 15 rokov a 30. júla
7 rokov od smrti našich drahých rodičov
Ondreja a Magdalény LAPŠANSKÝCH.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosíme tichú spomienku. Dcéry s rodinami

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Eva Vargová (49), Helena Babjáková
(83),Helena Semanová (86), Helena
Kudelková (89), Ondrej Soľava (83),
Matilda Loyová (76), Jarmila Wojtasová (83),Vladimír Hano (84), Janka
Maličká (86), František Repka (70).

Mesto Svit

9/2014

9

V JŠ TARGET rozprávajú v cudzom jazyku dospelí aj deti
Od 22. septembra začína jesenný trimester aj v jazykovej škole TARGET v
Poprade, ktorá ponúka kurzy angličtiny, nemčiny a španielčiny licencovanou
komunikačnou metódou DIRECT pre dospelých a kurzy pre tínedžerov od
11 do 14 rokov metódou DIRECT TEENS.
V Targete rozprávate už od
prvej hodiny a po celú dobu
kurzu, čo je kľúčová odlišnosť
od tradičných hodín, ktoré poznáme zo školských lavíc. Učíte
sa tak rýchlejšie, zábavnejšie
a bez množstva nudných cvičení. Rozvíjame tak jazykový
reflex, podobne ako je to pri
osvojovaní si materinského jazyka. Vyskúšajte prvú hodinu
zdarma a prihláste sa na ranný
alebo popoludňajší kurz!
Úplnou novinkou pod Tatrami je britský koncept výučby Wattsenglish pre deti od

3 do 11 rokov, ktorého výučba
prebieha v materských a základných školách alebo priamo
v Jazykovej škole TARGET na
Karpatskej 15 v Poprade (pri
autobusovej stanici). Vaše dieťa
sa naučí po anglicky prirodzene a hlavne zábavnou formou. Deti sa najrýchlejšie učia

cudzí jazyk v prirodzene bilingválnej rodine, preto tento proces simulujeme. Nezameriavame sa na to, aby dieťa na
konci roka vedelo povedať naučenú básničku, ale aby dokázalo prirodzene reagovať na
cudzí jazyk. Vďaka komplexnému systému výučby a vytvorením anglického "native" prostredia odbúravame bariéru
komunikovať v cudzom jazyku
už u tých najmenších.
Keďže lepšie je raz vidieť ako
stokrát počuť, TARGET vás pozýva na bezplatné ukážkové

hodiny pre dospelých a kurzy
pre deti Wattsenglish, presné
termíny a časy nájdete na
www.target-skola.sk alebo na
0948 47 46 01. Tešíme sa na
vás!
Chcete vyhrať 1x trojmesačný kurz pre dospelých
v hodnote 139 € alebo 1x
trojmesačné školné na angličtinu Wattsenglish pre vaše
dieťa?
Odpovedzte na otázku
a vašu odpoveď pošlite do 26.
septembra na info@targetskola.sk a do predmetu správy
napíšte Noviny Svit – súťaž.
Súťažná otázka: Ako sa volá
britský lingvista a zakladateľ
metódy Wattsenglish?

Mestská knižnica v lete pre deti

Ani počas prázdnin Mestská knižnica vo
Svite nezaháľala a vymyslela program
pre deti, ktoré svoje prázdniny trávili
doma.
Počas celého mesiaca
august pripravili pracovníčky knižnice každú
stredu zábavné dopoludnie. Stretnutia boli venované rôznym témam - vesmír náš nekonečný, moje
„naj“ zvieratko alebo indiánske leto. Počas nich si
spoločne s deťmi čítali, vytvárali kreatívne výtvarné
práce a taktiež rozprávali
rôzne zážitky, ktoré deti
zažili počas prázdnin.
Keďže počasie bolo
v tomto roku nie príliš

slnečné, dúfame, že sme
aspoň trochu spríjemnili
prázdniny naším malým čitateľom.
Nezabudli sme ani na
našich dospelých návštevníkov. Pre nich sme v spolupráci s Občianskym
združením Krásny Spiš pripravili výstavu obrazov renomovaného umelca Fera
Guldana – Spišské exody.
Text a foto
Bc. Viktória Kozubová

PROGRAM PODUJATÍ
12. 9. 2014 - piatok o 15.00 pri hoteli Mladosť
Majstrovstvá Svitu v beachvolejbale miešaných trojic,. Prihlášky: M.Špiner 0907 353 843.
18. 9. 2014 o 11.30 – Dom kultúry Svit
ABBA – muzikálové vystúpenie Divadla Drak Prešov
pre SOŠ Svit
24. 9. 2014 o 14.00 – obradná sieň MsÚ
Slávnostné prijatie jubilantov za 3. štvrťrok 2014
28. 9. 2014 od 10.30 - Kostol sv. Jozefa robotníka
Svit
Spomienková slávnosť k nedožitým 70.narodeninám
J. Magu - viď str. 8
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Folklórny súbor Jánošík:

„Prvý rok v novom šate“

Po zájazde FS Jánošík, ktorý sa konal na druhý rok po 55. výročí súboru v roku
2011 došlo ku „krízovému obdobiu“, súvisiacemu s vedením súboru a členskou
základňou. Novému riaditeľovi Daliborovi Králikovi, ako aj bývalému dlhoročnému riaditeľovi a manažérovi Slavomírovi Bednarčíkovi a ďalším staronovým členom Viktórii Kozubovej, Majke Brijovej, Lucke Kalakajovej a Evke Čimborovej
nebol osud súboru ľahostajný. Rozhodli sa spojiť svoje sily a pokúsiť sa činnosť
súboru obnoviť. Tomuto vedeniu som položila zopár otázok a tu sú ich odpovede.
n Začiatky asi neboli jednoduché....
V máji 2013 sme rozbehli prvé kolo náborov formou letákov, plagátov i osobnou
prezentáciou v MŠ, ZŠ a SŠ vo Svite a blízkom okolí.. Keďže sa objavil veľ ký záujem
u detí predškolského veku – tak sme sa
rozhodli otvoriť aj detskú prípravku. Naše
občianske združenie dostalo novú podobu, ktorú tvorí: FS Jánošík (prípravkári
–deti vo veku 4-8 rokov a juniori od 13
rokov), FS Senior Jánošík, Ľudová hudba
FS Jánošík a Ženská spevácka skupina.

práce (nácvikov) bolo prvé vystúpenie prípravky na vianočnej besiedke v decembri
2013. Prvé vystúpenie juniorov sa konalo
na 12. reprezentačnom plese FS Jánošík
a Senior Jánošík vo februári 2014 s tancom „Do Karičky“.Samozrejme sa opäť
zmobilizovala aj ĽH, kde sa stretli bývalí

aj noví muzikanti, a taktiež sa predviedli
na našom plese. Takže okrem detičiek sa
tam prezentovali všetky zložky. Môžeme
povedať,že tento ples mal veľmi bohatú
účasť a veľ ký úspech, za čo patrí veľ ká
vďaka všetkým organizátorom.
n Ples bol teda úspešný. A čo ostatné
prezentácie?

Predstavili sme sa na tradičnom Stavaní
májov vo Svite a usilovne nacvičovali program na vystúpenie v rámci osláv Dní
mesta Svit k 80. výročiu vzniku mesta, kde
už naší najmenší prípravkári absolvovali
svoje tretie vystúpenie. Naši Seniorci sa
okrem známeho „Verbungu“ predviedli
temperamentným tancom „Šarišská
polka“. Mladšie dievčatá vystúpili s tancami „ Do karičky“ a po prvýkrát s tancom
„V Balogu na kolese“, kde sa k nim v záverečnom bloku pripojili seniorci. Toto vy-

n Takže členov ste opäť mali, ako to
pokračovalo...

Už v máji 2013 sme spustili tréningy.
Prípravkárov sa ujala Evka Čimborová, vyštudovaná pedagogička, ktorá úspešne
vedie už 4 roky aj detský folklórny súbor
v Poprade.Výrazne jej pomáhala Viktória
Kozubová. Juniori pracujú pod tanečným
vedením Evky Čimborovej, za pomoci
Majky Brijovej a Lucky Kalakajovej.
n Toto bolo obdobie príprav. A čo vystúpenia, kedy prišli na rad?
V septembri 2013 sme rozbehli 2.kolo
náborov a výsledkom niekoľ komesačnej

10

Hore najmenší „Jánošíci“, dole súbor dospelých.
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stúpenie bolo zavŕšením ročného snaženia sa všetkých členov a zložiek súboru, ktoré nás posunulo o krok vpred
v znovubudovaní nášho súboru, ktorý
dostáva novú podobu vďaka trom generáciám tanečníkov.
Ďakujeme všetkým tanečníkom, speváčkam a novým aj staronovým členom
Ľudovej hudby za ich čas, ochotu a chuť
spolupracovať a odovzdávať ďalej to, čo
sme sa naučili. Špeciálne poďakovanie
patrí Evke Čimborovej, Majke Brijovej,
Lucke Kalakajovej, Viktórii Kozubovej,
Daliborovi Králikovi a Slavomírovi Bednarčíkovi, vďaka iniciatíve ktorých sa nám
podarilo zorganizovať nielen ďalší
úspešný ples, ale aj znovu obnoviť fungovanie súboru.
Na záver nesmieme zabudnúť poďakovať aj bývalým členom súboru a členom Senior Jánošíka, ktorí nás v našej
snahe podporili tým, že do súboru zapísali svoje deti. A, samozrejme, poďakovanie patrí aj Mestu Svit a všetkým našim
priaznivcov, ktorí nám držia palce.
n A čo vás čaká v blízkej budúcnosti?

Budúci rok nás čakajú dva zájazdy na
zahraničné festivaly – Dolní Čermná
v ČR, Karlove Vary a Praha, takže máme
aj peknú motiváciu ďalej pokračovať
a trénovať.
n Ak by teda chceli noví členovia
medzi vás prísť, kedy a kde vás nájdu?

Každý piatok od 18-tej do 20-tej v sále
Domu kultúry vo Svite, kde budú počas
celého septembra prebiehať nábory nových členov. Príď ťe medzi nás ! Radi privítame medzi sebou nových ľudí každej
generácie – detičky, mladých chlapcov
a dievčatá, ale aj tých „skôr narodených“. Veríme že budeme môcť ďalej
pokračovať v zachovávaní ľudových tradícií v našom meste.
Bližšie informácie ohľadom detičiek
a juniorov na tel.č.: 0908 260 599.
Poďakovala: V. Žoldáková

Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA
ponúka štúdium v týchto odboroch:

Zápis od 2. do 15. septembra 2014
v budove ZŠ Komenského

TANEČNÝ
Klasický tanec, moderný tanec, scénický tanec, jazzový tanec

Prvý polrok pre prípravný ročník
hudobného odboru ZDARMA

HUDOBNÝ
Klavír, bicie, husle, gitarta, zobcová flauta, spev, zborový spev

VÝTVARNÝ
Kresba, maľ ba, grafika, keramika

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ
Malé javiskové formy, divadelné hry

AUDIOVIZUÁLNY A MULTIMEDIÁLNY
Práca so zvukom, videom a grafikou

E

ERN

www.skolafantazia.eu
e-mail: info@skolafantazia.eu
0907 943 417

ŠKA

HLÁ
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klik
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Namiesto pozvánky na záhradkársku výstavu
Vážení záhradkári, namiesto pozvánky na výstavu musíme priznať, že proti
prírode sme slabí. Výbor ZO SZZ Breziny prevzal usporiadanie Podtatranskej
výstavy v roku 2014, keď nás skúša príroda neustálym nepriaznivým počasím,
chladom, dažďami, ľadovcami a vetrami.
Na začiatku bolo predsavzatie na
mieste, jar sa nám ukazovala v prospech
dobrej úrody. Stromy krásne zakvitli, ale
už za chvíľu príroda ukázala svoje vrtochy.
Včielky nestíhali na jar opeľovať stromy
a kríky, pre chlad, dážď a vietor. Tieto nedostatky pre záhradkára neboli kritické,
ale keď v období leta nastalo obdobie
dažďov a búrok, čo bolo meteorologickým
ústavom zaznamenané, že v júli - iba dva
dni boli bez búrok, tie narobili každému
veľ ké vrásky. August nám neprinášal nič
lepšie. Záhrady, hlavne vo Svite, ktoré sú
na ílovom podloží, sú zamokrené - plodiny

začínajú hniť. Najväčšou obavou je, aby sa
nepoškodili vlásočnice koreňov stromov.
Potrebujeme vysušiť pôdu a dodať výživy
do pôdy.
Pomológovia a poverení členovia prešli
osady, stretli sa so záhradkármi na parcelách a výsledok nás nepotešil.
Čo sme si nechceli pripustiť, je skutočnosťou. Nadmerné chlady spomalili rast,
búrky s dažďami podporili premnoženie
plesní a hnilob a ľadovce dokončili skazu
polámaním krehkých plodín a obitím ovocia a zeleniny. Spolu nám znehodnotili až
70 % úrody. Najviac to vidno na stromoch.

Aj na rezistentných odrodách je nadmerné
množstvo poškodených plodov, listov, ba
celé konáre sú premočením napadnuté
plesňou a hnilobou. Stromy s niekoľ ko desiatok kilogramovou výdatnosťou, majú
v túto dobu pár plodov. Ostatné pre napadnutíe chorôb a nedostatkom výživy
hnije a opadáva na zem. Takže našu tradičnú výstavu nemôžeme inštalovať.Ale,
netreba sa vzdávať, ak príroda nedá úrodu
teraz, je potrebné jej pomôcť, odstrániť
poškodené, aby sme mali úrodu na budúci
rok.
Na záver chcem touto cestou poďakovať
všetkým, zástupcom mesta, ako aj organizačnému výboru, ktorí sa zapojili do prípravných prác, až do rozhodnutia o zrušení
výstavy ovocia a zeleniny.
Jozef Kalakaj predseda OV SZZ

Náučný chodník Kimbiark
V rokoch 2012 – 2014 prebiehal na Základnej škole Komenského 2, Svit projekt Comenius - školské partnerstvá.
Jeho cieľom bolo posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní
prostredníctvom nadnárodnej spolupráce medzi školami.
Projekt umožnil učiteľom a žiakom pracovať na spoločnej
téme pod názvom „Príroda je koreňom európskeho porozumenia“.
Do projektu boli zapojené
školy z Belgicka, Francúzska,
Poľska, Rumunska, Slovenska
a Španielska. Okrem mnohých
ďalších spoločných aktivít bolo
hlavným výstupom spolupráce
vytvorenie náučných turistických chodníkov vo všetkých zapojených krajinách s popisom
miestnej fauny, flóry, geológie,
ako i významných miest v blízkom okolí. Ani my sme neboli
výnimkou a vytvorili sme náučný chodník Kimbiark, ktorého trasa vedie od našej školy,
pokračuje cez naše mesto do
mestskej časti Pod Skalkou, ďalej cez vrch Bôrik do Mengusoviec a späť.
Náučnú časť chodníka tvorí
12 informačných tabúľ:
1. ZŠ Komenského – s informáciami o projekte Comenius
2. Červená kolónia – základné informácie o tzv. baťovskej architektúre mesta Svit
3. Archeologické nálezisko
4. Panoramatická tabuľa Vysokých Tatier
5. Panoramatická tabuľa Nízkych Tatier
6.– 9. Tabuľa je umiestnená
na hrebeni Bôriku s informáciami o faune, flóre, dendrológii a geológii
10. Ochotnícke divadlo
z Mengusoviec

11. Mengusovce s informáciami o chodníku
12. „Rešpektujme prírodu!“
- tabuľa je umiestnená na konci
cyklistického chodníka
Projekt bez pochýb naplnil
svoje ciele. Svedčia o tom nové
„medzinárodné“ priateľstvá
medzi učiteľmi i žiakmi, ako
i nadobudnuté poznatky
a zručnosti (v neposlednom

rade v používaní anglického jazyka). Veríme,
že jeho výstup, teda turistický chodník, bude
prínosom aj pre obyvateľov nášho mesta a jeho okolia. Nuž, poprajme mu veľa turistov, a im získavanie nových
užitočných rád a informácií
z našich tabúľ. Veď pre nich je
náš chodník určený.
Čo dodať na záver? Jedno
veľ ké poďakovanie všetkým
dobrým ľuďom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
jeho príprave a realizácii. Zvlášť
ďakujeme PhDr. Mariánovi Sojákovi a RNDr. Adriánovi Harničárovi, ktorí sa podieľali na

odbornom spracovaní tabúľ č.3
a č.8, tiež PhDr. Eve Potočnej,
ktorá láskavo súhlasila s použitím jej textu na tabuli číslo 2,
rovnako p. Jánovi Gallovi, šéfovi urbáru Mengusovce za odbornú i materiálnu pomoc.
V neposlednom rade naše poďakovanie patrí všetkým učiteľom našej ZŠ za ich nezištnú
pomoc a spoluprácu.
ZŠ Komenského Svit
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Svit 1982 -1991

Na základe schválenia heraldickej komisie MV SR má od roku 1982
Svit nový erb mesta.
Pod Skalkou sa začalo s plynofikáciou. Tu bola aj v roku 1983 otvorená materská škôlka pre 60 detí. Tatrasvit otvoril škôlku v roku 1984.
V roku 1982 sa Sviťania dočkali krytého kúpaliska, ktoré nákladom
22 mil. Kčs postavil za prispenia mesta n. p. Chemosvit.
V roku 1982 navštívil Svit minister poľnohospodárstva a výživy SR
Ján Janovitz.

1

2

3

13

V roku 1983 bola rozšírená Koliba (obr. v
strede) pod Babou, ktorá slúžila hlavne mládeži. Mládež tu odpracovala 2500 brigádnických hodín. V nových priestoroch bol
zriadený ateliér pre grafikov, sála pre 60
osôb, rozhlasová miestnosť a priestory pre
pracovníkov KaSS.
V auguste 1983 sa vo Svite uskutočnil zraz historických vozidiel z Holandska, Maďarska, NDR, Poľska a Československa.
Na sídlisku „A" bola otvorená predajňa potravín, mäsa,
zeleniny, na poschodí reštaurácia „Baba", pri ktorej bol samostatne otvorený aj bufet.
Vybudovaním nového robotníckeho internátu Pod lesom
4
sa uvoľnili v meste hromadné ubikácie. Využité boli na ubytovanie a vyučovanie učňov SOUCH a na zriadenie detských
jaslí.
V roku 1984 si občania mesta pripomenuli 50. výročie nielen vynovením fasád, asfaltovým chodníkom ale aj vydaním
knihy o Svite. MsNV vydal aj pamätnú plaketu, rôzne upomienkové predmety a príležitostnú pečiatku. ČST Košice nakrútila 15-minútový film o vývoji a živote mesta, ktorý bol vysielaný 8.10.1984.
V novembri 1984 bola potiahnutá asfaltovým kobercom
príjazdová cesta od mosta k Domu smútku.
Rekonštruovaný bol obchodný dom Prior a ukončený Dom
smútku (obr. hore). V rámci zabezpečovania starostlivosti
o starších osamotených občanov bol aj vo Svite v tomto roku
zriadený Dom opatrovateľskej služby na Ul. 9. mája. Vo Svite
pribudli nové ulice: Horská, Terasová, Skalná, a Školská, Svit
tak má celkom 27 pomenovaných ulíc. Došlo aj k vybudovaniu
nových chodníkov pre peších v dĺžke 1 234 metrov. Boli to
chodníky na západnej strane Ul. 9.mája a južnej strane ulice
Mieru až po ulicu SNP.
V roku 1985 bola „Baba" pri Svite vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu.
Aj Sviťania nacvičovali na Spartakiádu 1985, ktorej sa zúčastnilo 927 cvičencov.
Na sídlisku v časti Pod Skalkou bola v nových priestoroch
obnovená prevádzka pohostinstva a potravinárskeho obchodu. V súvislosti s prípravou rekonštrukcie Spoločenského
domu bolo na autobusovej stanici vybudované reštauračné
zariadenie (známe ako „kravín).
16. 12. 1987 bolo otvorené kino Brigádnik, ktoré premietlo
starý film „Janko ide z hôr", nakrútený vo Svite.
Na sklonku roka 1987 bol odovzdaný Dom služieb. V budove bolo zriadené holičstvo, kaderníctvo a kvetinová sieň,
kozmetika, pedikúra a zberňa prádla.
Po vybudovaní príjazdovej cesty bol v priestore Kimbiarku
postavený vodojem. Pre časť Pod Skalkou sa podstatne vylepšila situácia v zásobovaní pitnou vodou.
V roku 1988 bola pri hoteli Mladosť odovzdaná do užívania
7-poschodová budova n. p. Tatrasvit, ktorá ako hotel Zenit
so 105 dvojposteľovými izbami rozšírila ubytovacie kapacity
5
mesta (obr. dole).
Roky 1989–1990 v súvislosti so „zamatovou“ revolúciou
zarezonovali aj vo Svite. Predovšetkým došlo k viacerým zmenám aj v riadení mesta, keď dňom 25.11. 1990 zanikli všetky
národné výbory a oddelila sa štátna správa od samosprávy
mesta. Názov mestský národný výbor bol zmenený na mestský úrad. Veľ ké zmeny nastali v súvislosti so spoločenskými
zmenami aj v podnikoch a vôbec v živote mesta.
5. júla 1990 navštívil Svit, Chemosvit a Tatrasvit Tomáš
Baťa ml. s manželkou a najbližšími spolupracovníkmi.
Dňa 1. júna 1990 navštívil Svit premiér Marián Čalfa, ktorý
navštívil podniky Chemosvit a Tatrasvit.
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Seniori aktívni aj počas leta

v Tatranskej Lomnici.
Okrem toho počas leta seniori spoločne spracovali návrhy a pripomienky k mestu,

septembra do Demänovskej
jaskyne a okolia Jasnej. Klub
seniorov na Štúrovej ul. zorganizoval 4. 9. zájazd do Nowého
Targu.
Všetky tieto aktivity seniorov
splnili svoj cieľ a tí, ktorí ich absolvovali a zapojili sa do nich,
určite boli spokojní s využitým
časom nielen pre seba ale i pre
ďalších seniorov.

ktoré by mohli do určitej miery
postupne zlepšiť život občanov
mesta a vylepšiť životné prostredie.
Ďalšou významnou akciou
pre seniorov bol tematický zájazd organizovaný ZO JDS 10.

Týmito akciami sa aj počas
leta vo Svite utužovali ďalšie
priateľstvá medzi členmi organizácií, v ktorých väčšinu tvoria
seniori.
Mgr. M. Jurčák
predseda ZO JDS

Seniori mesta Svit organizovaní v Jednote dôchodcov, denných centrách a v organizáciach
SZZP, SZPB a K – ABŠ využívali aktivity výborov týchto organizácii na rôzne akcie, ktoré
mali za úlohu vylepšiť život seniorov v meste.
Jednou z takých akcií počas
leta bolo zorganizovanie brigády na vyčistenie priestorov
lesa v okolí Baby, a to od Koliby po studničku. Vydarenej
akcie sa zúčastnilo 17 seniorov
a nazbierané odpadky putovali
do kontajnerov
Ďaľšou akciou bol turistický
výlet v okolí studničky a opekanie špekáčok. Po vychádzke
23 seniorov za pekného slneč-

ného počasia pri pesničkách
harmonikárky Marky Voščekovej seniori zabavili aj okoloidúcich ľudí.
V nedeľu 17. 8. základná organizácia JDS organizovala
návštevu Vysokých Tatier. Opäť
po roku historickým vláčikom Kométa. Teraz však bolo priaznivé počasie, čo 24 seniorov
využilo o. i. aj na návštevu botanického múzea TANAPu

Krásny darček k 80-tinám nášho mesta od mladých
Výbor Klubu ABŠ v rámci svojej činnosti
veľmi dobre hodnotí spoluprácu so školami v meste – konkrétne s obidvomi ZŠ
a SOŠ. Členovia výboru sa zúčastňujú besied so žiakmi a oboznamujú ich s históriou mesta a žiakom vyšších ročníkov
a študentov SOŠ vysvetľujú ekonomický
systém riadenia v Baťových firmách. Žiaci
SOŠ zas prezentujú svoju tvorivú činnosť
módnou prehliadkou na výročných schôdzach klubu.
Učitelia a žiaci ZŠ na Komenského ulici
zrealizovali geopark, ktorý je svojím obsahom
výnimočný nielen pre mladých ľudí, ale i seniorov. Náučný chodník od školy až do Mengusoviec je učebnica v prírode a miesto pre
oddych. Náš výbor sa rozhodol prejsť si niekoľ ko zastavení v rámci svojich fyzických možností a zhodne sme obdivovali tvorivé výsledky, vedomosti a iniciatívu žiakov.
Prechádzkou týmto chodníkom za pekného
počasia sme si vychutnávali krásu prírody. Nevadilo nám ani to, že sme skôr narodení. Prajeme aj ďalším návštevníkom chodníka, aby
sa cítili tak dobre ako my. Konštatujeme, že
geopark je krásny príspevok k 80.výročiu
mesta od mladých obyvateľov Svitu.
Klub absolventov Baťovej školy

14

Mesto Svit

9/2014

15

Technické služby Mesta Svit

v rámci jesennej úpravy a zabezpečenia čistoty mesta pristavia
veľ koobjemové kontajnery na obvyklých miestach v termínoch:
n Východná časť mesta po ul. Komenského od 22. 09. 2014
do 28. 09. 2014.
n Západná časť od ul. Komenského po Chemosvit a. s. od 29.
09. 2014 do 05. 10. 2014.
n Mestská časť Pod Skalkou od 06. 10. 2014 do 12. 10. 2014.
Každoročne vyzývame obyvateľov, aby do týchto kontajnerov
neumiestňovali konáre, lístie a trávu, ktoré sú spracovávané
v centre BRO a pravidelne odvážané. Ďakujeme za pochopenie.
TS Mesta Svit

Denník polície
n 3. júla sa usídlili neďaleko pošty roje
včielok, ktoré si pomýlili domov. Privolaný
včelár sa postaral o to, aby včielky dostali
svoje bývanie v jeho úľoch.
n 6. júla neustále vyzváňal mladík do
bytu priateľ ky, ktorá bývala s rodičmi. Nevedel sa vyrovnať s rozchodom, čo riešil
týmto spôsobom. Hliadka informovala
o danej situácii OO PZ, ktorá oznámenie
prijala.
n 8. júla pri monitorovaní námestia pri
Dome kultúry z dôvodu mnohých sťažností
obyvateľov na vystrájanie v neskorých nočných hodinách, našla hliadka skupinu sediacich rómskych obyvateľov, ktorí púšťali
hudbu z mobilov, vykrikovali, nahlas sa
smiali, čím rušili spánok ľudí bývajúcich
v okolí. Na vyzvanie hliadky museli odísť
domov.
n 12. júla telefonujúci hliadke oznámil,
že v blízkosti bývalého komína leží muž pri
rieke z druhej strany cyklochodníka. Muž
sedel asi meter od vodného toku rieky, nereagoval na oslovenie, bol veľmi opitý,
mokrý a špinavý. Hliadke sa ho podarilo
prebrať, postaviť na nohy a dostať na druhý
breh rieky cez mostík. Juraj T. z Hrabušíc
bol na oslave v Lopušnej doline a neodhadol mieru pitia.
n 17. júla bola hliadka požiadaná štátnou
políciou o súčinnosť pri identifikácii osôb
z videozáznamu. Pred predajňou Lidl došlo

k poškodeniu vozidla poškriabaním viacerých jeho častí. Na vozidle boli rôzne obrázky a odkazy.
n 17. júla v nonstop predajni Tatrapeko
bola okradnutá predavačka. Muž, ktorý ju
okradol, bol na vozidle s evidenčným číslom okresu Nitra. Zakúpil si drobnosť a pri
opakovanom rozmieňaní peňazí ju pripravil
o 50 €. Z nainštalovanej kamery bol zhotovený videozáznam, ktorý bude riešiť štátna
polícia ako trestný čin, a to z dôvodu obohatenia sa uvedením inej osoby do omylu.
n 20. júla bolo pri bežnej kontrole bagroviska počuť streľ bu. Osoby, ktoré použili na streľ bu plynovú zbraň, ktorá nepodlieha povoleniu nosenia zbrane,dostali
sa do rúk službukonajúcej hliadke OO PZ.
n 21. júla z dôvodu straty zamestnania
chcel spáchať samovraždu Miroslav B.,
ktorý bol nájdený vo svojej chatke v alkoholickom opojení. Po komunikácii s hliadkami bol prevezený na pozorovanie do nemocnice v Levoči.
n 22. júla došlo k zosuvu pôdy zo západnej strany Obchodného centra, čo
malo za následok spadnutie plota na odparkované motorové vozidlá. Deväť motorových vozidiel bolo poškodených, škody
budú hradené cez poisťovne. Po zosuve
pôdy museli zasahovať aj hasiči.
n 24. júla našla pani Mária Katrušková
mobil, ktorý poctivo odovzdala na útvare
MsP. Ďakujeme, že sú ľudia, ktorí si neprivlastnia cudzí majetok a vrátia ho bez odmeny.

n 26. júla na Ulici Jilemnického v neskorých nočných hodinách chodil po chodbe
bytového domu Rastislav G. a kričal. Jeho
alkoholická dezorientovanosť spôsobila rušenie nočného pokoja, za čo ho hliadka
odmenila blokovou pokutou.
n 30. júla hliadka preverovala oznámenie
o tom, že druh Milan P. v opilosti rozbíjal
nábytok a správal sa agresívne ku svojej
družke. Po informácii, že Milan P. berie
lieky, ktoré nesmie kombinovať s alkoholom, lebo vtedy nie je schopný rozoznať
svoje správanie, bola privolaná RZP, ktorá
ho previezla na psychiatriu do Levoče.
n 7. augusta sa v Lidli dopustila krádeže
15-ročná Denisa S. Do ruksaku si dala dve
fľaše vodky. Zradilo ju signalizačné zariadenie predajne, ktoré začalo reagovať na
nezaplatený tovar.
n 13. augusta pri štrkopieskoch bežal
muž Miroslav Z. a naháňal zlodejov, ktorí
mu z dvora ukradli sliepky. Troch rómov sa
mu podarilo chytiť. Polícia krádež začala
riešiť ako trestný čin proti majetku.
n 17. augusta o polnoci vyhrával na saxofóne Peter P. z Ulice mierovej. Po poučení, že hranie v nočných hodinách nie je
príjemné nikomu, odišiel domov.
n 21. augusta pobehoval po ceste malý
chlapec, vbehoval oproti idúcim autám do
cesty. Pán K. ho zobral do svojho auta, zavolal políciu a oznámil, že s chlapcom čakajú na parkovisku. Pri pátraní po totožnosti chlapca sa objavila jeho veľmi
vystrašená matka, ktorá si ho prevzala.
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Záujmové vzdelávanie v Centre
voľného času vo Svite

Centrum voľného času vo Svite aj v školskom roku
2014/2015 zabezpečuje záujmové vzdelávanie pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl, mládež
a dospelých v krúžkoch s pracovno-technickým, športovým,
kultúrno-umeleckým a jazykovým zameraním.
Pre deti z materských
škôl:
• Anglický jazyk
• Tanečný
• Výtvarný
• Basketbalová prípravka
• Gymnastická prípravka
• Logopedický
Pre žiakov základných
a stredných škôl:
• Plastikovomodelársky
• Anglický jazyk,
pre 1.-4. ročník ZŠ
• Anglický jazyk,
pre 5.-9. ročník ZŠ
• Literárno-dramatický
• Basketbalová prípravka,
1.-2. ročník ZŠ
• Basketbalový, mladšie mini
žiačky 3.-4. ročník ZŠ
• Basketbalový, mladší mini
žiaci 3.-4. ročník ZŠ
• Basketbalový, žiaci
• Futbalový, mladší žiaci
• Futbalový, starší žiaci
• Gymnastika

• Hasičský
• Kickbox
• Lukostreľ ba, prípravka
• Lukostreľ ba, starší žiaci
• Plavecký
• Stolný tenis
• Tenis
• Šachový
• Zjazdové lyžovanie
• Board
• Rybársky

Lukostrelci nám robia radosť
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V úvode prázdnin sa v Kežmarku konala súťaž o Pohára
primátora mesta Kežmarok ako 4. kolo Slovenského pohára
v lukostreľbe. Zúčastnili sa ho aj lukostrelci z dvoch podtatranských klubov, okrem usporiadateľského MŠK aj lukostrelecký klub zo Svitu.

V kat. Chrobáci - holý luk obsadil Matúš Zboinský druhé a Denis Ivan tretie miesto. Filip Šimo v kat. ml. žiaci - olympijský luk
obsadil tretiu pozíciu. Medzi staršími žiakmi v disciplíne holý luk
získali Sviťania v tomto poradí: Simona Poláčeková, Stanislav
Baláž, Karolína Cehulová a Juraj Bublík prvé štyri miesta. Zlato v
kategórii st. žiakov - olympijský luk získal Dávid Ivan. Súčasťou
podujatia boli aj majstrovstvá Slovenska telesne postihnutých
športovcov. Medzi TPŠ obsadil Dávid Ivan druhé a jeho brat
Denis tretie miesto.
K. Havlíček, predseda klubu

Pre mládež a dospelých:
• Anglický jazyk – konverzačný pre začiatočníkov
• Nemecký jazyk – konverzačný pre začiatočníkov
Krúžky budú pracovať pravidelne každý týždeň od
októbra 2014 do konca mája
2015, vybrané športové
krúžky začnú svoju činnosť už
v septembri.
Žiadosti o prijatie do CVČ
a bližšie informácie získate
v Centre voľného času vo
Svite.

Leto v mestskom tábore

Letné prázdniny v Centre voľného času vo Svite sú už mnoho
rokov spájané s mestskými tábormi. Pre deti je to pestré a zaujímavé trávenie voľného prázdninového času, oddych naplnený
aktivitami, relaxom a zábavou a pre rodičov spokojnosť, že o
ich deti je postarané a že sa nenudia.

Aj počas týchto prázdnin naplnili pracovníci
CVČ deťom päť pracovných dní zábavnými a netradičnými hrami Po sto-

pách Sherlocka. Deti nielen riešili záhady, hádanky a hlavolamy, ale aj spoznávali ľudové
tradície v Gerlachovskej izbe
a múzeu ľudovej kultúry vo
Važci, so záujmom si pozreli Važeckú jaskyňu, veď aj v nej našli
veľa záhad, ktoré chceli vyriešiť, zoznamovali sa s epizódami
a históriou SNP, pod vedením
trénera si vyskúšali streľ bu
z luku, hrali sa, športovali, plávali, v tvorivých dielňach vytvorili zaujímavé objekty z odpadového papiera a kameňa.
Aj keď daždivé počasie zapríčinilo, že turistická vychádzka po náučnom chodníku
Kimbiark sa skončila pri druhej
informačnej tabuli a pohyb
v prírode nahrádzali hry v klubovni a v krytom detskom
ihrisku, deťom sa program páčil.
Zostali im pekné spomienky,
čo teší najmä všetkých organizátorov. Takže, dovidenia v tábore o rok, kamaráti.
Naďa Kumorovitzová
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(K nedožitým 100. narodeninám Ľudovíta Radóa)
Ľudovít Radó. Žiada sa mi dodať – starší, pretože jeho syn (dnes už 69-ročný) sa volá úplne
rovnako, len mu už chýba dĺžeň na o, žije taktiež vo Svite, užíva si dôchodok a teší sa vďaka
Bohu dobrému zdraviu. Práve s ním som na jeho pána otca spomínala.
Už 22 rokov nie je medzi nami.
Keď sa narodil, písal sa 27. júl
1914, bolo to v Bratislave-Petržalke. Z talentovaného chlapca,
ktorému učaroval futbal, sa postupne stal uznávaný hráč, pred
ktorým mali obrovský rešpekt významné futbalové hviezdy.
Jeho otcovi sa splnilo želanie,
malý Lajko začal hrať v družstve
žiakov SC Ligeti Bratislava, jeho
kvality, nesmierna húževnatosť
a mimoriadny talent ho po rokoch
priviedli do bohatého klubu v Žatci, kde hrával popri základnej vojenskej službe. Vďaka kvalitnej hre
sa dostal i do ďalekého sveta a dával o sebe patrične vedieť. Nikdy
nemal svoj stály post – tréner ho
postavil vždy tam, kde ho potreboval. Okrem bránky. Vedel dávať
góly a to z neho veľmi skoro robilo
hviezdu obrovského formátu.
Všimli si ho vtedajší futbaloví
funkcionári Sparty Praha a aj pre
toto družstvo bol „dievčaťom pre
všetko“. Hotový poklad – pretože
kdekoľvek sa postavil, bol užitočným, navonok flegmatickým, ale
zároveň nevyspytateľným hráčom.
S týmto kolektívom prežil najkrajšie roky života, prijali ho
úprimne, s otvorenou náručou
a zažil tu skvelé priateľstvá, nezabudnuteľné zápasy, medzinárodné
turnaje, zápasy o Stredoeurópsky
pohár, dvojnásobnú reprezentáciu
ČSR v roku 1934 a 1938. Bol
úprimným celoživotným Sparťanom a tento klub mu i pri jeho 70-

box a šport číslo jeden – futbal.
Otec bol vtedy známy od Čiernej
nad Tisou až po Karlove Vary.
Meno Radó niečo znamenalo. Svit
v tom čase hral l. Slovenskú ligu
a boli tu takí skvelí hráči ako Húščava, Boledovič, Rajman, G. Jurčák a R. Jurčák, Kováč, Kraibich,
Pažický, Szanto, Teker, Knap a iní,
ktorým bol motiváciou a príkladom,“ spomína syn Dodo.
Na konci vojny o neho prejavila
opäť záujem Sparta Praha, prišla
ponuka i zo Švajčiarska, ale on
ostal verný Svitu. Tu našiel svoj
ozajstný domov, svoj rodinný prístav i prácu v Baťovej firme (bol
nákupným agentom).
V rokoch 1948 – 1950 ešte hrával za Liptovský Mikuláš a pôsobil

Ľ. Radó dole - 1. zľava

Ľ. Radó prvý zľava

Ľ. Radó dole v strede
tke prejavil veľ kú poctu a vďaku.
V roku 1940 sa vrátil do Bratislavy a hral za tamojší ŠK Bratislava.
Celkom 10-krát, v rokoch 19401942 reprezentoval Slovensko.
V roku 1943 prichádza spolu
s Biróom pod Tatry hrať za klub
Svit-Batizovce. „Šport tu vtedy
prekvital, bola tu vtedy atletika,

Sivaniča a mnoho iných, ale spomeniem ešte margecianskeho ro-

ský a mal cit a nos na talenty.
A mal veľa priateľov – keď nepomohol, nikdy neuškodil. Bol
priamy, čitateľný, doprial každému. Ako každý správny Prešporák ovládal maďarčinu a nemčinu.
Keď skončil s aktívnym hraním, venoval sa dorastu a žiakom. Na-

tam aj ako tréner. Tento post si
vyskúšal aj v Kežmarku i Poprade.
Po vyše dvadsaťročnej aktívnej
hráčskej činnosti sa venoval mládeži a ostal nezabudnuteľným nestorom slovenského, ale i svitského futbalu. Vychoval nie
jedného skvelého futbalistu, napr.
Kesela, Očvára, Pribylinca, Pekára,

dáka Janka Kiovského, ktorý pokračoval v tom, čo mu Ľ.Radó
odovzdal. Ešte dnes žijú medzi
nami ľudia, ktorí si pamätajú ako
Ľ.Radó oduševnene odovzdával
svoje bohaté skúsenosti mladším,
aj vo funkcii správcu športových
zariadení, ktorého robil po poste
vedúceho Domovej správy.
Ako mi syn Dodo pri spomínaní
na svojho otca povedal – celý svoj
talent futbalistu rozvíjal vždy popri
práci – okrem iného mal veľ kú zásluhu napr.na výstavbe tzv. “Hokejky“. Pri mojej otázke, aký bol
otec, mu zvlhli oči. „ Mal som
skvelých rodičov. Rodina bola pre
ocka dôležitá – snažil sa o to, aby
sme boli čestní a aby sme všetci
traja športovali. Bol spravodlivý
a nikdy nás neprotežoval, práve
naopak. Ako človek, ale i tréner
bol veľmi inteligentný, hlboko ľud-

priek tomu, že futbalu rozumel,
nevedel tipovať. Pozeral sa na to
futbalovou matematikou a čistým
futbalovým srdcom. Ale v športke
nikdy nevyhral“, dodal.
A stihol byť ešte skvelým dedkom, ktorého vnúčatá milovali. Do
večnosti odišiel ako 78-ročný.
Dnes má čestné miesto v encyklopédiách futbalu – Základný kameň slovenského futbalu alebo 20
belasých rokov, ktoré tohto skvelého futbalistu a človeka zachytili
pre budúce generácie. Jeho zásluhy sú obsiahnuté aj v Slovenskom športovom múzeu v Bratislave.
Aj naše mesto mu touto cestou
vzdáva úctu a hold – človek jeho
morálnych a športových kvalít si
to nesporne zaslúži.
V. Žoldáková
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Milujeme basketbal...
Prešlo presne 12 mesiacov od rozbehnutia basketbalovej prípravky, do ktorej
sa prihlásilo 19 chlapcov a 16 dievčat zo Svitu a okolia. Záujem detí nás veľmi
potešil a vlial veľa optimizmu.
Prvé mesiace sme absolvovali atletické vedené v angličtine, samozrejme, že vždy
tréningy, kde sa deti učili správne behať, bol niekto nablízku, kto pomohol s preklareagovať na píšťalku a pracovať v kolektíve. dom, ale deti rýchlo stratili ostych a zábrany
V decembri už rodičom a hráčom Iskry Svit a na tieto tréningy sa veľmi tešili.
Od januára k atletike pribudla gymnaspredviedli, ako vedia skákať na švihadle
a driblovať. Prípravka bola diváckou súčas- tika. To sa prejavilo hlavne na zlepšení celťou každého domáceho zápasu Iskry Svit, kovej koordinácie detí. Stojky, premety, kodeti mali svoje stále miesto pod košom. túle a hrazda boli súčasťou skoro každého
Zápal z hry sa často preniesol aj na nich. tréningu. Azda najdojímavejšie tréningy príRadovali sa, keď naši hráči vyhrávali, ale pravky bol nácvik nástupu na zápas, zapnutie tabule a prvé koše.
bol aj veľ ký plač pri prehre.
Na záver školského roka sme zorganizoRaz do mesiaca sme sa stretávali v Iskra
Aréne, kde deti absolvovali tréningovú jed- vali turnaj s názvom “Svit sa baví basketnotku s extraligovými hráčmi. Tréningy boli balom“, kde sa stretli prípravky chlapcov
a dievčat zo Svitu, Popradu a Sp. Teplice.
Pripravili sme pre nich 4 hodiny športu a zábavy, kde nebol nik víťazom ani porazeným,
Futbalisti FK Svit v IV.lige skupina „se- ale každý sa stal súčasťou tejto hry, ktorú
ver" sú po 6-tich kolách na 8. mieste tak milujeme.
so ziskom 8 bodov.
Popri prípravke raz mesačne prichádzali
Ani teraz sa futbalisti Svitu nevyhli rozpačitému začiatku súťaže. Prekvapili v prvom kole vo Finticiach, keď remizovali 2:2,
nato doma prehrali so S. Ľubovňou a vyhrali 0:2 v Sp. Podhradí a doma s Medzilaborcami 3:1, prehrali v Zamutove 3:2
a v ostatnom zápase 6. kola doma len remizovali s Kračúnovcami 0:0. V ostanom
zápase vyhrali 1:0 v Radvani n. L.
Družstvo nehrá zle, je to určite lepšie
ako na jar, no stále chýba odvaha sľubnú
prihrávku pretaviť do gólovej príležitosti
a úspešne zakončiť. Aj v zápase s Kračúnovcami Svit bol lepší, len tá koncovka
bez trochu štastia chýba. Treba len veriť,
že mladí futbalisti pod vedením trénera
V. Nemčka a funkcionárov klubu Ing. M.
Fecku a L. Fridmana urobia v ďalších kolách priaznivcom Svitu radosť.
Najbližšie Svit hrá doma 21. septembra o 15.00 h s Pakostovom. -ák -
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do Iskry Arény aj deti predškolského veku,
aby sa hravou formou zapojili do tréningového procesu. Ich počet stúpal. Bol to zážitok vidieť 3-5-ročné deti skákať, behať
a prirodzene sa tešiť z pohybu. Preto sme
uvítali možnosť zapojiť sa do projektu SBA
-BABY Basketbal, ktorý je určený pre materské školy. Do projektu sa zapojili obe
svitské materské školy a zhruba 80 detí sa
spolu s kreslenými postavičkami Walta Disneyho zoznámili s basketbalom. Celú hodinu deti vydržali skákať, behať, driblovať
a hádzať do koša.
Prípravka sa opäť stretla až v auguste na
letnej príprave. Trénovalo sa denne a posledný deň prázdnin si deti zahrali zápas.
V tomto školskom roku budú od septembra naše domovské stánky, nádherne
prerobené telocvične na ZŠ – Mierovej a ZŠKomenského, slúžiť okrem tréningov počas
týždňa aj pre škôlkarov. V prípade záujmu sa
môžete informovať na našej facebokovej
stránke BKM iskra Svit alebo v CVČ. Je vzácnosťou, že v takom malom meste je taká obrovská koncentrácia ľudí, ktorí milujú basketbal.
Tréneri Iskry Svit
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