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Brány škôl sa zasa otvorili...

Mimoriadne pekné počasie sprevádzalo deti 2.septembra do areálu našich škôl. Ako vždy, čestné miesto
patrilo prváčikom, ktorých pocity boli iste najzaujímavejšie. Pre školský rok 2015/2016 otvorila ZŠ Mierová
bránu 396 žiakom v 20-tich triedach a ZŠ Komenského

k tomuto slávnostnému dňu eviduje 482 detí v 24-och triedach.
Všetkým, i stredoškolákom a žiakom v umeleckých školách želáme, aby prežili 10 mesiacov bez bolesti a v radosti z „nasávania“
vedomostí v kruhu svojich spolužiakov.
-vžFoto: P. Kostka

Vzdelávanie mladých perspektívnych zamestnancov má význam

Miroslav Škvarek, primátor mesta Svit a Tino
Schütte, generálny manažér spoločnosti Svittex s.r.o., sa stretli na pôde MsÚ vo Svite,
aby spolu otvorene diskutovali o slovenskom
hospodárskom regióne.

Spoločnosť Svittex, s. r. o., patrí do
skupiny FALKE, nemeckého odevného
a lifestylového podniku, ktorý sa špecializuje na výrobu špičkového pančuchového tovaru. Medzinárodne pôsobiaci rodinný podnik,
založený v roku 1895,
dnes vedie už 4. generácia úradujúcich
spoločníkov - páni
Franz-Peter a Paul
Falke. Skupina Falke
aktuálne zamestnáva
na celom svete viac
ako 3 000 zamestnancov. Vo Svite pôsobí
od roku 2009 a jej približne 500 zamestnan-

cov sa zaoberá výrobou ponožiek, pančúch a papúč.
Na stretnutí sa primátor a pán
Schütte zhodli na význame vzdelávania
mladých perspektívnych pracovníkov.
Priemerný vek obyvateľov v regióne
Svit/Poprad má stúpajúcu tendenciu
a práve preto sa pre podnik stalo špeciálnou výzvou pritiahnuť do regiónu
mladých ľudí a nadchnúť ich pre povolania vo výrobe. Obidvaja sa zhodli na
tom, že na tejto téme budú úzko spolupracovať. V najbližších mesiacoch
budú definované a uskutočnené konkrétne opatrenia a možnosti. Firma
Falke chce tak naďalej posilniť miestnu
ekonomiku a prispieť k pozitívnemu vývoju regiónu.
DŠ
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„Nech letia z oblakov už len padáčiky
snežné.
Nie bomby. Tie už nikdy viac. Len lístie.
Holubice. A piesne.“
Aj takáto myšlienka básnika zaznela na pietnom akte kladenia vencov k 71.výročiu SNP, ktorej sa zúčastnilo niekoľ ko desiatok občanov Svitu.
Vence k Pamätníku padlým položili primátor
mesta M. Škvarek s prednostom MsÚ S.Kopčákom, zástupcovia Chemosvitu, a. s., Tatrasvitu
Svit-Socks, a. s., ZO SZPB a VÚCHV, a. s. Po príhovore zástupcu ZO SZPB vo Svite J. Žiaka zaspievali partizánsku pieseň Alexandrovci a dôstojnú atmosféru dopĺňala dychová hudba
Sviťanka a členovia Vojenského historického
klubu Tiger.
-vž- Foto: P. Kostka

ZO Slovenského zväzu záhradkárov Štokava I v spolupráci
s mestskými ZO SZZ Breziny, Máj, Štokava II
a členmi Klubu dôchodcov vo Svite
vás pozývajú na
MESTSKÚ VÝSTAVU OVOCIA a ZELENINY
pod záštitou primátora mesta Svit
konanej v priestoroch Domu kultúry vo Svite, na
Nám.J.A.Baťu
v dňoch:
28. september 2015 (pondelok) od 10. do 17. hod.
29. september (utorok) od 8.do 17. hod.
30. september (streda) od 8.do 13. hod.
PRÍJEM EXPONÁTOV: 27.09.2015 do 12. h
v priestoroch výstavy. Každá ZO a prídomový
pestovateľ si zabezpečia zvoz na zberné miesto.
OVOCIE - MINIMÁLNE TRI EXPONÁTY (neleštené, zachované
stonky, kalich)
NADMERNÁ ZELENINA - jeden kus (kapusta, tekvica a pod.)
exponáty označte: názov ovocia-zeleniny, meno pestovateľa,
ZO SZZ, prídomový...
Po ukončení mestskej výstavy budú exponáty zaslané na Podtatranskú výstavu v Poprade, ktorá sa koná 1.-2. októbra.

Kedy po doklady

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade oznamuje
všetkým občanom okresu Poprad, že stránkové dni a stránkové hodiny v týždni sú stanovené nasledovne:

Občianske preukazy, vodičské preukazy a cestovné doklady:
pondelok a utorok od 07:30 do 15:00, v stredu od 07:30 do
17:30 a v piatok od 07:30 do 12:00 h. Štvrtok je nestránkový
deň.
Zbrojné preukazy: pondelok a streda od 7:30 do 15:00,
v piatok od 07:30 do 12:00. Utorok a štvrtok sú nestránkové
dni.
Evidencia vozidiel: pondelok a utorok od 07:30 do 15:00,
piatok od 07:30 do 12:00. Štvrtok je nestránkový deň.

Európsky týždeň mobility 2015 - Deň bez áut
Európskemu týždňu mobility (ETM) patrí na celom svete termín od 16. do 22. septembra. Každoročne sa tak deje z iniciatívy Európskej komisie a aj mesto Svit sa rozhodlo zapojiť
do najväčšej a najrozšírenejšej kampane na svete na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách.
Cieľom kampane je zaviesť
a podporiť opatrenia udržateľnej mestskej mobility a vyzvať
obyvateľov využívať pre prepravu multimodálnu dopravu
(pešo, na bicykli, či hromadnou
dopravou) ako alternatívu
osobnej motorovej dopravy.
Motto aktuálnej kampane je

„Choose. Change. Combine.“
(„Vyber. Zmeň. Kombinuj.").
Mesto Svit sa preto rozhodlo
zapojiť sa a zorganizovať Deň
bez áut, ktorý pripadá na utorok 22. 9. 2015. V rámci tohto
dňa sa uzatvoria parkoviská Základnej školy Mierová, Komenského a taktiež parkoviská Ma-

terskej školy Mierová a Školská.
V čase od 8:00 - 14:00 hod
budú na týchto vyčlenených
parkoviskách prebiehať rôzne
alternatívne aktivity ako športové zápasy, výučba detí a študentov vonku s nosnými té-

mami
projektu:
vplyv dopravy na
náš život, zdravie
a planétu, ochrana
životného prostredia, modalita a podobne.
Občanom sa poskytne bezplatné využitie MHD
počas tohto celoeurópskeho
dňa bez áut.
Veríme, že aj vy, občania sa
zapojíte do tejto kampane
a necháte dňa 22. 9. 2015 auto
doma.
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Náš rozhovor s riaditeľom TS mesta Svit Miroslavom Vojsovičom

Sme vďační
za každý podnet

l Od júna ste novým riaditeľom Technických služieb
mesta Svit. Prezraďte našim
čitateľom vaše doterajšie pôsobenie.
Pôsobil som v rôznych sférach. Moje pracovné skúsenosti
začali v spoločnosti Whirpool
kde som nastúpil ako pracovník,
neskôr ako zástupca majstra.
Odtiaľ som odišiel do sveta finančníctva a obchodu. Moje
prvé skúsenosti s riadením a vedením som začal zbierať v spoločnosti DAS, a. s, kde som pôsobil ako manažér obchodnej
skupiny a neskôr ako regionálny
riaditeľ pre región Poprad.
V tom čase o mňa prejavila záujem nadnárodná spoločnosť
EDSA a rozhodol som sa presťahovať do Bratislavy. Začal som
pracovať pre jej slovenskú spoločnosť Mediatel ako špecialista
pre online marketing a neskôr
riaditeľ oddelenia pre kľúčových
zákazníkov zo segmetnu SME.
Koncom roka 2011 som sa vrátil
naspäť do Svitu a pôsobil pre
spoločnosť STAFF agency, s. r.
o., kde som viedol obchodné
oddelenie pre SR, ČR a Maďarsko. Od roku 2014 som pôsobil spoločnosti Energy advise
and maklér s.r.o ako obchodný
riaditeľ pre SR, ČR a PL. Od februára 2015 pôsobím na Technických službách mesta Svit do
júna ako poverený riaditeľ a od
júna ako menovaný riaditeľ.
Týmto by som sa chcel poďakovať primátorovi Ing. Miroslavovi
Škvarekovi za ocenenie mojich skúseností, predpokladov
a možnosť urobiť niečo pre naše
mesto a občanov a mestskému
zastupiteľstvu za vloženú dôveru.
l S akými predstavami ste
vstupovali do tejto organizácie?
Stála predo mnou veľ ká
výzva. Pozerám sa do budúcnosti a na tom staviam aj svoju
prácu. Nie na znevažovaní rozhodnutí, ktoré tu boli urobené
v minulosti. Máme slúžiť naším
občanom a moja predstava
o Technických službách je, aby
sa stali platnou, váženou a prospešnou organizáciou mesta
a jeho obyvateľov, dôstojne si
zastali úlohu, pre ktorú boli vytvorené.
Hoci Technické služby sú prís-

pevkovou organizáciou mesta,
fungujeme ako ktorákoľvek iná
firma. Moja predstava je, aby
sme boli spoľahlivou a korektnou
firmou pre našich partnerov.
Spoločnosť je potrebné modernizovať a nastaviť na štandardy dnešnej doby.
Je to veľmi veľ ká zodpovednosť - viesť túto spoločnosť nie
iba k mestu a jeho vedeniu, ale
hlavne k naším občanom.
l Aké boli vaše prvé aktivity
v novej funkcii?
Oboznámil som sa so spoločnosťou. Prešiel si jednotlivé
úseky v akom sú stave, zoznámil
som sa zo zamestnancami.
Keď som prevzal vo februári
vedenie spoločnosti ako poverený riaditeľ, mesto bolo zavalené snehom. Chýbala organizácia a celková koncepcia zimnej
údržby, vybavenie. Navyše 2 dôležité mechanizmy boli vyradené
z činnosti pre poruchy. Stála
predo mnou veľmi ťažká úloha.
Potrebné zmeny v organizácii
činností a práce sa vykonávali
takpovediac „za behu“. Nakoniec sme to však zvládli, aj keď
to bolo veľmi náročné.
Čaká nás ešte veľmi veľa
práce. V meste je toho veľa,čo
treba dať do poriadku. Máme
veľmi dobrú spoluprácu s mestským úradom, poslancami mestského zastupiteľstva a podporu
vedenia mesta.
l Došlo k personálnym zmenám?
Prebieha zmena na úseku Pohrebno - cintorínskych služieb,
kde so zdravotných dôvodov
dochádza od 3. 9. 2015 k zmene
na poste vedúceho. Vedením
tohto úseku je poverený Ľubomír Čuban.
V oblasti personálnych otázok
prebiehajú zmeny, ktoré súvisia
s pripravovanou zmenou organizačnej štruktúry, našimi komerčnými aktivitami, ale aj prípravou na prechod na systém
riadenia ISO.
Aktívne využívame projekty
a spolupracujeme úzko s Úradom práce, kde sme v rámci týchto projektov mohli zamestnať
nových pracovníkov.
l Občan vníma Technické
služby najmä cez poriadok

v meste a jeho zeleň. Poriadok
súvisí aj so zberom odpadu.
Ako vidíte tú sféru?
Je to veľmi citlivá téma. Žijem
tu od narodenia a viem, ako občania tieto veci citlivo vnímajú.
Téma zelene a kosenia je taktiež veľmi dôležitá pre alergikov,
Jar a začiatok leta boli veľmi
náročné. Do konca augusta sme
vykonali 4 kompletné kosby a 7
malých. Pre porovnanie s minulým rokom, za rovnaké obdobie
boli vykonané 2 kompletné
kosby a 3 malé. V rámci starostlivosti o zeleň sme zabezpečili
výsadbu v meste a taktiež obnovu mestského lesa výsadbou
nových stromov.
Počas jarného upratovania
sme obnovili spoluprácu so školami, ktoré sídlia v našom meste
a tie s radosťou našu ponuku na
spoluprácu prijali a zapojili sa.
Nastali zmeny aj v odpadovom hospodárstve.
Prehĺbili sme spoluprácu
s partnermi v oblasti odpadov,
zbierame podnety od občanov
a taktiež znovu spúšťame informovanie občanov o separácii
a separovanom zbere.
Je potrebné vymeniť a doplniť
nádoby na TKO.
Pripravujeme napr. koncepciu
pre uzavreté košové hniezda.
l Separácia odpadu má svoje
„muchy“ nielen vo Svite. Čo
potrebujeme, aby situácia
v tejto oblasti bola uspokojivejšia?
V prvom rade je potrebné,
aby každý z nás pristupoval k separácii zodpovedne. Čísla sú naozaj alarmujúce.
Chodí k nám veľa podnetov
a otázok a je vidieť,že v informovanosti občanov sú veľ ké
medzery. Pripravujeme informačné kampane, či už formou
mestských novín, alebo letákov.
Začali sme aj zo zahusťovaním
kontajnerov na separovaný zber,
ktorý je nedostatočný, nakoľ ko
by každá bytovka mala mať takéto svoje hniezdo.
Taktiež plánujeme spustiť se-

parovaný zber v rodinných domoch a rodinných zástavbách
formou vrecového systému.
V oblasti separácie sme začali
spolupracovať s našimi školami
a školskými zariadeniami, kde
sme už umiestnili interiérové
kontajnery pre separovaný zber
a počas roka budeme usporadúvať besedy,na ktorých budeme o tejto téme so žiakmi hovoriť. V spolupráci s týmito
zariadeniami budeme usporadúvať zber papiera a tiež novinku zber plastov.
l Je vybavenosť TS dopravnými a technickými mechanizmami uspokojivá?
V uplynulých rokoch došlo
k čiastočnej obnove vozového
parku, tá však ani zďaleka nepostačuje. Mechanizmy potrebujú rozsiahle opravy, niektoré
treba úplne vymeniť a doplniť
náš park o tie, ktoré úplne absentujú. Po zime sa naplno ukázala dlhoročne zanedbávaná
údržba a technický stav mechanizmov, leto ukázalo nedostatky
v kosiacej technike a pracovných
mechanizmoch.
l Čo vás na poste riaditeľa TS
teší a naopak trápi?
Teší ma to že nás občania začali vnímať v pozitívnom svetle
ako prospešnú organizáciu,
ktorá im zabezpečuje lepší život
v našom meste a začali s nami
aktívne komunikovať. Sme vďační za každý podnet, ktorý od občanov dostávame, či už je pozitívny alebo negatívny.
Naopak, trápi ma nezodpovednosť a ľahostajnosť niektorých našich občanov.
l Môžu sa občania tešiť na nejaké zmeny z vašej „kuchyne“?
Určite áno.
Spustili sme už stránku na Facebooku, pripravujeme do ostrej
prevádzky web stránku Technických služieb a tiež aj Pohrebno cintorínskych služieb.
V priebehu septembra spustíme aj výkup a výmenu papiera
a kuchynského oleja, kde nahradíme spoločnosti, ktoré doteraz
tieto komodity vykupovali (vymieňali za utierky, vreckovky,
toaletný papier... po bytovkách
a v našom meste).
Čaká nás úprava štadióna –
bývalého škvarového ihriska,
nové detské ihrisko na sídlisku
A, ďalšie úpravy a práce na našom cintoríne a mnoho ďalších.....
Za rozhovor poďakovala
V. Žoldáková
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Galéria úspešných osobností ZŠ Komenského
Záver školského roka v ZŠ Komenského sa niesol nielen
v duchu ukončenia školského roka, ale aj v duchu otvorenia
galérie úspešných osobností, ktorí pôsobili v škole ako riaditelia či žiaci. Pre žiakov, ale aj učiteľov bolo veľkou cťou
stretnúť a privítať na pôde školy tých, ktorí rozsievajú dobré
meno školy a mesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Po slávnostnom vyhodnotení školského roka, rozdaní
vysvedčení, nasledovalo hodnotenie z pohľadu histórie.
Žiaci sa zoznámili s najdôležitejšími okamihmi v živote
školy, pripomenuli si mená
všetkých riaditeľov a mohli sa
na vlastné oči presvedčiť, že
škola počas svojej histórie vychovala množstvo absolventov, z ktorých sú dnes známe
osobnosti v oblasti kultúry,
vedy, podnikania či športu. Veríme, že galéria bude informovať, ale aj motivovať, aby aj
z terajších žiakov sa stal niekto
ich nasledovateľom.
Galéria úspešných osobností je rozdelená do troch
častí – bývalí riaditelia školy,
úspešní žiaci a úspešní basketbalisti (keďže od budúceho
školského roka by sme chceli
v tradícií basketbalu pokračovať zriadením športových basketbalových tried).
Zaspomínajte si s nami.
Riaditelia školy:
Barnabáš Tkáč (1952–1957
a 1965–1976), Štefan Čírsky
(1957–1959), Albert Zachar
(1959 – 1965), Michal Kožuško(1976 – 1987), Michal

Multáň (1987– 1990) a Anna
Coganová (1990 – 2014). Za
ich pôsobenia škola prešla
mnohými zmenami, od názvu,
organizáciou, ale aj materiálno
technickým vybavením či rekonštrukciami až do dnešnej
podoby.
Úspešní žiaci:
doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.
-docent na Ústave organickej
chémie a technológie Fakulty
chemicko-technologickej Univerzity Pardubice, je autorom
a spoluautorom 63 článkov,
členom Českej chemickej spoločnosti. Udelené ceny: Cena
Alfréda Badera za organickú
chémiu za rok 2012, Cena
Thieme Chemistry za rok 2012
Gregor Mareš - populárny
slovenský rozhlasový a televízny moderátor. Pôsobil v Rádiu Twist, Okey, Europa 2, bol
moderátorom Jemných melódií, Telerána v televízii Markíza,
v súčasnosti moderuje vedomostný kvíz Duel a reláciu
Veda a technika v RTVS a zároveň moderuje v Rádiu Slovensko.
Ing. Daniel Ferjanček -založil Štátnu pokladnicu SR,
pracoval ako poradca námestníka ministra financií Českej re-

publiky a projektu štátnej pokladnice Srbskej republiky. Bol
spoluzakladateľom a spolumajiteľom leteckej spoločnosti
Air Explore, pracoval ako obchodný riaditeľ v spoločnosti
Slovakian Airlines, v súčasnosti
je generálnym riaditeľom
a majoritným majiteľom najmladšej slovenskej leteckej
spoločnosti Go2Sky.
Ing. Igor Rattaj -vrcholový
manager, partner skupiny J&T
FINANCE GROUP, predseda
predstavenstva 1. garantovaná a. s., člen dozornej rady
Tatry mountain resorts, a.s.
a manager pre rozvoj a akvizície nových lyžiarskych stredísk
v strednej Európe
Martin Trenkler - renomovaný slovenský fotograf, prvý
a jediný slovenský oficiálny fotograf Formuly 1. Absolvoval
približne stovku Veľ kých cien
v Európe i mimo nej, fotograf
časopisu F1 Magazine a renomovanej parížskej agentúry
Wake Up pre preteky 24 hodín
Le Mans, vystavoval na výstavách doma i v zahraničí. Je autorom knihy Formula One in
Pictures a kalendárov o Formule 1. Fotí automobilové
majstrovstvá sveta (WTCC,
WRC, Rallycross) pre portugalskú agentúru @World, pôsobí na poli Public Relations
v oblasti motoršportu.
Ing. Jaroslav Mervart vrcholový manager skupiny
podnikov Chemosvit pôsobí
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ako: - predseda predstavenstva CHEMOSVIT, a. s. Svit,
riaditeľ CHEMOSVIT FOLIE,
a. s., Svit, člen predstavenstva
FINCHEM, a.s. Svit, TERICHEM, a.s., Svit, predseda dozornej rady CHEMOSVIT
ENERGOCHEM, a. s., Svit,
podpredseda správnej rady
Nadácie CHEMOSVIT.
Mgr. František Repka -prezident Slovenskej lyžiarskej
asociácie, bývalý reprezentant
Československa v severskej
kombinácii na ZOH v roku
1988 v Calgary, účastník štyroch majstrovstiev sveta juniorov, päťnásobný reprezentant
Československa na majstrovstvách sveta seniorov. Najväčšie úspechy: strieborná
medaila z MSJ v Švajčiarskom
Täshi (1985), bronzová medaila
z MSJ v Lake Placid v USA
(1986)
Prof. Ing. arch. Maroš
Finka, PhD. - profesor na Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave, riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného a školiaceho SPECTRA Centra excelencie Európskej únie,
hosťujúci profesor na univerzitách v Európe a zámorí, člen
Akadémie pre priestorový výskum a krajinské plánovanie
Hannover, hovorca siete SPACE.net, člen vedeckých rád
univerzít a vedeckých inštitútov a odborných grémií ministerstiev v SR a v zahraničí. Je
autorom a spoluautorom viac
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ako 40 kníh, stoviek vedeckých
a odborných článkov. V r. 2004
sa stal vedcom roka SR za výsledky v rámcovom programe
EÚ 2004 a prínos k rozvoju urbanistickej vedy a jej integrácii
do európskeho priestoru.
Úspešní basketbalisti našej
školy:
Ing. Gustáv Hraška, CSc. –
336 - násobný reprezentant Československa, obrovský talent,
pilier reprezentácie a ťahúň
klubu. Môžeme ho zaradiť k popredným európskym hráčom
svojej doby.
Ing. Ján Bulla – už v mládežníckych kategóriách získal prvé
veľ ké úspechy. Roku 1973 sa
stal juniorským majstrom ČSSR
a zúčastnil sa európskych majstrovstiev v reprezentačnom
drese.
Ing. Ján Drobný – prerazil vo
svete basketbalu, v roku 1987
získal ako kadet titul majstra
ČSSR. Dvere do reprezentácie
československej i slovenskej sa
otvorili. Aj po ukončení hráčskej
kariéry sa basketbalu venuje naďalej. V súčasnosti predsedá nášmu klubu BK Iskra Svit.
MUDr. Václav Hajduk – reprezentant Československa i kapitán prvoligového basketbalového klubu BK Chemosvit Svit.
Po ukončení hráčskej kariéry pomáha mestskému klubu ako
funkcionár.
Jozef Ištok – V roku 1987 ako
kadet získal titul majstra ČSSR.
Neskôr pôsobil v Bratislave či
v Pezinku, kde získava v kategórii mužov titul majstra Slovenska. V národnom tíme Československa
pôsobil
na
európskych majstrovstvách. Ako
tréner sa postavil na čelo rôznych reprezentačných mládežníckych výberov, ale aj klubových, medzi inými BK Chemosvit
Svit.
Mgr. Martin Míčka – stále aktívny extraligový hráč, stal sa súčasťou slovenského reprezentačného družstva. Ako hráč
vystriedal viacero mužstiev, medzi inými Inter Bratislava. Okúsil
aj zahraničie. V súčasnosti je
platným extraligovým členom
mužstva BK Iskra Svit.
Galéria sa naplnila, ale ešte
stále tam zostáva veľa voľného
miesta pre ďalších... úspešných,
slávnych našich žiakov. Ďakujem
veľmi pekne všetkým, primátorovi mesta, našim hosťom, priateľom, ktorí prišli a prispeli tak
k dôstojnému priebehu podujatia, ktoré si naše osobnosti
bez pochýb zaslúžia.
Mgr. Monika Dudinská
riaditeľ ka ZŠ Komenského
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V Slnečnom dome v Humennom
Začiatkom júla 2015 navštívila skupina zástupcov
mesta Svit špičkové zariadenie sociálnych služieb s názvom „Slnečný dom“ v Humennom.
Primátor M. Škvarek už
pred časom inicioval stretnutie s jednou z riaditeliek
zariadenia PhDr. Zuzanou
Fabianovou, s cieľom inšpirovať myšlienkou vybudovania podobného centra sociálnych služieb i kolegov zo Svitu. Pozvanie
navštíviť zariadenie spolu
s ním prijali vedúca odd.
sociálnych činností na MsÚ
Svit PhDr. Petronela Bocková, vedúca Zariadenia
opatrovateľskej služby vo
Svite Mgr. Erika Lešundáková, poslanec MsZ PhDr.
František Drozd a hlavný
kontrolór mesta Jozef Mezovský.
Slnečný dom bol po veľ kom
úspechu Ošetrovateľského
centra Lipová v Humennom
vybudovaný v roku 2011
s podporou Európskych fondov na základe inšpirácie Viedenským geriatrickým centrom. Za pretavením výnimočnej myšlienky jeho vzniku
do reality stojí dvojica bývalých zdravotných sestier, v súčasnej dobe riaditeliek tohto
zariadenia, PhDr. Zuzany Fabianovej a PhDr. Gabriely Hrisenkovej v spolupráci s manažérkou technicko-ekonomického úseku Alenou Mochnáčovou.
„V roku 2005 sme otvorili
prvý dom ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Bolo
to prvýkrát, čo sestry viedli
zdravotnícke zariadenie. Zdravotná poisťovňa s nami podpísala zmluvu len podmienečne, boli sme pod drobnohľadom, ale to bolo pre nás
výzvou. Už na začiatku sme sa
veľmi snažili, chceli sme byť
o niekoľ ko krokov vpredu. Robili sme všetko preto, aby nám

nikto nemohol povedať, že na
to nemáme,“ spomína na náročné začiatky Z. Fabianová.
„Preto sme do projektu vnášali mnohé prvky výnimočnosti, normy ISO, hľadali sme
spôsoby, ako sa od ostatných
odlíšiť. Táto práca začala následne prinášať výsledky v podobe veľ kej spokojnosti pacientov.“
V roku 2014 si spomínaná
trojica riaditeliek prevzala z rúk
prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku ocenenie
Národná cena SR za kvalitu.
Ošetrovateľské centrum
spája viacero foriem starostlivosti - pohybové a ambulantné formy, funguje ako
malá, dynamická nemocnica
s rodinnou atmosférou. Nemalý priestor tu venujú duchovnému a sociálnemu rozmeru starostlivosti prostredníctvom animačných programov, zároveň systémom opatrení komplexne predchádzajú
vážnym zdravotným komplikáciám.
Pani riaditeľ ka previedla návštevníkov priestormi zariade-

PRIPRAVUJEME:

30.10. 2015 o 18.,00 hod. - Dom kultúry Svit

NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT

Úspešná komédia V.Klimáčka s podtitulom
NEJEM, NEŽIJEM, NEMILUJEM
Hrajú: P. Polnišová, Z. Šebová, D. Abrahámová, A.
Vargová, V. Horján.
Hra určená tým, ktorí aspoň raz v živote chudli,
alebo sa na to chystajú.
Vstupné: 14,- eur
Rezervácie a predpredaj: MsÚ Svit, 052/7875114,
0908406147, Dom kultúry Svit 052/7755201.
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nia vrátane izieb klientov, kancelárií, spoločných priestorov
a priestorov personálu. Celý

interiér a exteriér je bezbariérový. Srdcom domu je spoločenská miestnosť s krbom prepojená so zimnou záhradou.
Izby sú priestorné, s výhľadom
do prírody, väčšina má komfortné toalety. Pracovisko sestier - recepcia je umiestnené
tak, aby mal personál celé oddelenie „na očiach“. Samozrejmosťou je kamerový systém v priestoroch a izbách
celého zariadenia pre zvýšenú
bezpečnosť klientov.
Dôležitý je i proces tvorby
a inovovania prepracovanej
dokumentácie. Zo skúseností
vyplýva potreba neustáleho
napredovania napr. aj prostredníctvom pravidelného vyhodnocovania individuálnych
potrieb klientov no i zamestnancov. V Slnečnom dome sa
uplatňuje drvivá väčšina predpisov a štandardov, ktoré roky
budoval tvorivý tím OC na základe skúseností, podnetov
klientov i audítorov, prostredníctvom cieľavedomého budovania systému manažérstva
kvality a modelu výnimočnosti
EFQM.
DŠ

Radošinci opäť vo Svite
potešili divákov

V pondelok 7. septembra 2015 zavítali už druhýkrát v tomto roku do
Svitu členovia Radošinského naivného
divadla. Pred plne obsadenou sálou
Domu kultúry uviedli novú veselohru
„Jááánošííík po tristo rokoch“. Strhujúci výkon hercov si vyslúžil u divákov
„standing ovation“ a dlhotrvaúci potlesk.
-epo-

Mesto Svit
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V októbri koncert FRAGILE
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Mesto Svit vás pozýva na nezabudnuteľný kultúrny zážitok!
7. októbra 2015 o 18-tej hodine v Dome kultúry vo Svite vystúpi FRAGILE – unikátne teleso spievajúce bez hudobného
doprovodu, vytvárajúce ilúziu zboru s orchestrom.
Fragile je slovenská hudobná skupina zložená z populárnych osobností, známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či TV show. Bez použitia hudobných nástrojov, teda
a cappella, interpretuje známe rock – pop – jazzové hity svetových
umelcov, akými sú napríklad STING, STEVIE WONDER, NORAH
JONES, BILLY JOEL, TINA TURNER… Ich predstavenia sú plné nielen výbornej hudby, ale predovšetkým skvelého humoru, vďaka ktorému zažijete neopakovateľný večer plný jedinečnej zábavy.
Fragile tvoria: Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golis, Helena
Krajčiová, Svetlana Rymarenko, Slavo Košecký, Vilo Csontos a Kamil Mikulčík.
Alternanti skupiny: Kamila Apetauer, Janka Boltižiar, Jozef Hečko,
Martin Madej a Peter Lacho.

Ďalší zaujímavý výlet vlakom

Za veľmi priaznivého počasia ZO SZZP Svit zorganizovala
v polovici júla výlet vlakom do Trenčína s návštevou Trenčianskeho hradu. Zúčastnilo sa ho 12 členov ZO SZZP, Klubu
ABŠ, Jednoty dôchodcov zo Svitu a dve deti.
Niektorí z nás boli na tomto
hrade prvýkrát v živote a tak nikomu neprekážalo, že
sme vystúpili do mierneho vŕšku na rozsiahly
hrad. Vybraným veľkým okruhom sme
si pozreli zrenovované
časti - Matúšovu vežu,
odkiaľ je krásny výhľad
na Trenčín a okolie, Ľudovítov palác, Zápoľského palác a Barborin
palác. V bývalých kasárňach je obrazáreň
s originálmi obrazov
a v podzemí výstava
drakov a drakobijcov.
Na nádvorí pred studňou lásky vystupujú sokoliari a hrá sa rozprávka.
Využili sme skupinovú zľavu a možnosť
fotografovania.
Hrad nebol nikdy
dobytý. Svedčí o tom
aj pamätná tabuľa na
hradnom múre, ktorú
zanechal Markus Aurélius. Expozície okrem
zbierky obrazov pôvodných majiteľov sú
dovezené.
Po prehliadke hradu sme zišli
do starého mesta, kde sme sa
spoločne občerstvili a pokračovali prehliadkou starého mesta.
Synagóga, ktorú sme si chceli
pozrieť,je momentálne zatvorená, ale aspoň vieme, kde sa
nachádza, ak by sme sa tam niekedy chceli pozrieť. Naspäť sme
sa spoločne vrátili vlakom do Popradu, presne podľa vopred sta-

noveného plánu.

Vstupné: 12 eur
Predpredaj:
MsÚ Svit, 052/7875 114, 0908 406 147,
Dom kultúry Svit 052/7755 201.
Predajňa Tescoma, Nám. sv. Egídia Poprad
tel.: 0904 658 812

Baťovci opäť vo Svite

Opäť sme mohli nadviazať
priateľstvá a utužiť vzájomné
vzťahy, zároveň sme spoznali kúsok našej histórie.
Najbližšie chceme zorganizovať pre svojich členov posedenia
s vedomostným kvízom, samozrejme budú aj ceny, aby sme sa
zabavili, aj poučili.
Za ZO SZZP
Ing. Ľ. Kuzmíková

Už po 22-hýkrát sa vo štvrtok 10. septembra 2015 zišli
členovia Klubu ABŠ na svojej výročnej schôdzi. Do hotela Spolcentrum vo Svite zavítali zo všetkých kútov
Slovenska i zo zahraničia a veľa z nich sú aj tí, ktorí celý
svoj život prežili v našom meste.
Klub v súčasnosti registruje 204 členov a 6 čestných členov
- z nich prišla asi polovica - väčšina členov je už totiž vo
vyššom veku. O tom, že sa baťovci vo Svite tešia úcte svedčí
skutočnosť, že medzi nich aj tohto roku zavítal primátor mesta,
zástupcovia firiem, ktoré vznikli z Baťovho závodu ako aj svitských škôl a družobných klubov ABŠ.
Aj tento rok patril začiatok programu položeniu kytíc k pamätníku padlých, k soche Tomáša Baťu (na obr.) a k buste zakladateľa Svitu Jána Antonína Baťu. Baťovci zhodnotili svoju
činnosť, spoločne poobedovali a dlho do poobedňajších hodín debatovali a spomínali.
-epoFoto: L. Mlynarčík
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Folklór v podaní našej ZUŠ českých divákov očaril

Na pozvanie ZUŠ Česká Třebová sa v júli zúčastnili žiaci a učitelia našej školy slávnostného koncertu
pri príležitosti 70. výročia založenia spomínanej ZUŠ. Keďže učitelia a žiaci družobnej ZUŠ obdivujú
slovenský folklór, požiadali našu školu o vystúpenie dievčenskej speváckej skupiny Kolovrátok.
Všetci boli očarení vystúpením dievčat, obdivovali viachlasný spev, kroje a samotnú interpretáciu
piesní.
Vystúpenie obohatilo oslavy ZUŠ
Česká Třebová a naše žiačky dôstojne reprezentovali nielen svitskú
ZUŠ, ale aj mesto Svit. Všetci si odniesli len tie najlepšie dojmy. Učitelia
a žiačky boli prijaté místostarostom
Dobromilom Keprtom na radnici
v Českej Třebovej. Po vzájomných
rozhovoroch, ktoré sa niesli v príjemnej atmosfére, sa vedenia oboch základných umeleckých škôl dohodli na
ďalšej vzájomnej spolupráci.
V závere júna sa za účasti rodičov,
učiteľov, žiakov a pozvaných hostí konala v priestoroch ZUŠ Svit vernisáž
výtvarných prác žiakov a absolventov
výtvarného odboru (obr. dole).
Mladí výtvarníci sa prezentovali
svojimi prácami, ktoré vznikali počas
školského roka a množstvo ich diel
zaujalo divákov. Za svoju usilovnosť
boli absolventi odmenení vecnými
darmi. V krátkom programe vernisáže vystúpili učitelia výtvarného odboru Mgr. art. Ladislav Galko a Mgr.
Sandra Štepaníková, ktorí oboznámili
prítomných s prácami jednotlivých
žiakov. Všetkých privítala riaditeľ ka
Mgr. Monika Bobríková a slovom
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v ZUŠ, s podujatiami,
ktoré sa konali počas
uplynulého školského
roka, rôznymi fotografiami a videami.
Po vernisáži výtvarných prác nasledoval
záverečný koncert žiakov hudobného odboru. Na koncerte sa
predstavili jednotliví
žiaci hudobného odboru, čím sa vytvorila
pestrá paleta rôznych
hudobných čísel od
najmenších
žiakov
z MŠ až po tých najstarších a dospelých.
Obe vydarené akcie
v ZUŠ Svit boli sprievodnými podujatiami
k oslavám Dní mesta
Svit.
-ZUŠ-

sprevádzala Veronika
Žoldáková. V programe
odzneli hudobné ukážky v podaní učiteľa Martina Ternenyho a žiaka
Romana Sopku. Výstava
trvala do konca júna.
Počas vernisáže bola inštalovaná videoprojekcia s možnosťami štúdia

Skvelá prázdninová
reprezentácia

Už po štvrtý krát sa členovia DFS Jánošíček Svit zúčastnili
začiatkom prázdnin výberovej tanečnej dielne folklórnych
súborov celého Slovenska organizovanej NOC Bratislava.
Pod názvom „Malí tanečníci“ sa konala v Sanatóriu v Tatranskej
Kotline pod vedením lektorov: Mgr. art. Agáty Krausovej, ArtD.,
Mgr. art. Simony Dikaszovej, Bc. Ing. Slavomíra Ondejku a Mgr.
art. Andreja Kotlárika. Okrem toho, že účastníci mali pestrý program obohatený o animačné aktivity o ktoré sa postaral Tomáš
Vranský, naučili sa i nové choreografie a zopakovali si repertoár
z predošlých ročníkov.

Výsledok naučených choreografií si mohli diváci pozrieť na
vystúpení v amfiteátri rázovitej obce Ždiar. V závere programu
organizátori odovzdali účastníkom absolventský diplom.
Za skvelú prázdninovú reprezentáciu súboru Jánošíček patrí
poďakovanie Barbore Chybovej, Matúšovi Barbierikovi a všetkým, ktorí obetujú svoj voľný čas tomuto kolektívu s 20- ročnou
históriou. Noví záujemci sa môžu kontaktovať: 0903/897660,
janosiceksvit@gmail.com.
dfs
Súbor Jánošíček pri vystúpení v amfiteátri
obce Ždiar.

Cyklojazda histórie aj vo Svite

Cyklojazda histórie sa vo štvrtok 3. septembra 2015 popoludní zastavila aj v našom
meste a pri Dome kultúry na námestí J. A.
Baťu jej účastníkov privítali zástupcovia mesta
vrátane viceprimátora Ivana Zimu. Cyklojazdu
histórie každoročne organizuje Mesto Zvolen
a jej cieľom je symbolicky spojiť dva najväčšie
hradné komplexy na Slovensku – Spišský hrad
a Pustý hrad nad Zvolenom. Tento rok sa konal už jej 14. ročník.
-dš-
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Letné aktivity seniorov
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Počas letných mesiacov seniori mesta Svit organizovaní ZO
JDS, klubmi seniorov, ZO SZPB, ZO SZZP a Klubom Baťovej
školy sa zúčastnili niekoľkých veľmi pekných akciií tak ako
to bolo aj prostredníctvom infomačného materiálu zverejnené na viditeľných miestach na území mesta.
Jednou z akcií po turistickom výlete v okolí studničky
18. júla a následnom opekaní
organizovanom ZO JDS bola
12. 2015 augusta prehliadka
Štrbského Plesa a na Tatranskej
Štrbe návšteva Domu seniorov.
Osobitne nás zaujal Dom seniorov, ktorý nám predstavil
starosta obce Štrba Michal Sýkora a riaditeľ Domu seniorov.
Záujemcovia o pobyt v tomto
zariadení sa môžu informovať
na tel. č. 0907 100 000 alebo
info@domseniorov.sk
Je to nové zariadenie sociálnych služieb hotelového typupod Vysokými Tatrami, poskytujúce dlhodobý pobyt s komplexnou starostlivosťou pre
aktívnych seniorov ako aj ľudí
odkázaných na stálu opatrova-

teľskú pomoc. Veľmi pekné a
účelové zariadenie, v peknom
prostredí, kde už za krátku
dobu našli miesto aj dvaja občania mesta Svit.
Ďaľšou akciou bolo položenie kytice kvetov pri pomníku
Jána Baťu z príležitosti 50. výročia jeho úmrtia v nedeľu 23.
augusta 2015. Tú položili členovia Klubu absolventov Baťovej školy, za mesto poslankyňa MsZ Mgr. M. Smatanová
a ZO JDS vo Svite.
A seniori nechýbali ani pri
kladení vencov ku Pomníku
padlých 28. augusta 2015 pri
príležitosti 71. výročia SNP.
Krátko nato sa pri Kolibe
uskutočnilo stretnutie seniorov mesta s členmi Slovenského zväzu protifašistických

Empatia, ktorá hreje pri srdci

Žijeme v uponáhľanom svete, keď mladí zamestnanci musia robiť všetko preto, aby nestratili prácu.
Nehovoriac o tom, že v snahe uživiť svoje rodiny
mnohí po pracovnej dobe vykonávajú ešte ďalšiu
prácu, aby príjem do rodiny bol väčší. A tí starší už
len neustále prepočítavajú svoje dôchodky a kalkulujú, čo si môžu dovoliť, keď uhradia poplatky za inkaso, byt, lieky a pod.
Ani medziľudské vzťahy už nie sú také, ako niekedy. Vytráca sa ľudský kontakt, schopnosť len tak
sa prihovoriť jeden druhému. Komunikujeme viacmenej prostredníctvom infomačných technologií.
Neustále vidíme ľudí držať v ruke mobilný telefón
a sústavne niečo písať, telefonovať alebo len tak sa
hrať. A tak sa sťažujeme na neochotu všade naokolo,
veľ kú nevšímavosť, nehovoriac o prípadoch nečestného správania sa pri vykonávaní rôznych činností.
Ale predsa len nie sú všetci takí. Osobne som sa
o tom presvedčil v piatok 7. augusta v predajni Sintra
na Ul. 9. mája vo Svite. Robil som ranný nákup a pretože som sa ponáhľal, tak som sa snažil nakúpený
tovar rýchlo vložiť do tašky a zaplatiť. Stalo sa, dal
som 10-eurovku. No v myšlienkach, čo mám ešte
vybaviť, som pozabudol zobrať si výdavok od pokladníčky, ktorá mi ho pripravila na podnose pri pokladni.Odišiel som a vôbec som si to neuvedomil.
Aké bolo moje prekvapenie, keď pokladníčka pani
Marika Géciová ma už v sobotu ráno čakala a výdavok mi vrátila!
Áno, bola to moja chyba. Preto som bolo milo
prekvapený jej čestnosťou. Výdavok 5,20 eur mi vrátila. Nie je to veľ ký obnos, ale pre starších ľudí určite
význam má. A hlavne - veľmi ma zohrialo pri srdci,
že sú medzi nami ľudia, ktorí nad tým nekývnu rukou,
ale vedia byť empatickí, ochotní a čestní. Ešte raz
ďakujem.
-ák-

Pri buste J. A. Baťu vo Svite.
bojovníkov a priamym účastníkom bojov v II. svetovej
vojne Jánom Hubáčekom.
Medzi seniorov prišiel primátor mesta Svit Ing. Miroslav
Škvarek, poslankyňa MsZ Ing.
Dáša Vojsovičová a poslanec
NR SR PaedDr. Peter Šuca. So
seniormi diskutovali o veciach,
ktoré sú predmetom záujmov

seniorov v meste i na Slovensku.
O najbližších aktivitách seniorov v mesiaci septembri
2015 informovali A. Tokár,
podpredseda ZO JDS, tajomníčka ZO JDS Anna Gejdošová
a Vladimír Vlha, predseda K –
ABŠ.
Mgr. M. Jurčák
predseda ZO JDS
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Deti zo Svitu prežili pekné Enviroleto

Projekt zážitkových táborov ZA-ŽI-TO cez mládežnícku organizáciu IUVENTA pokračoval aj
počas letných mesiacov. Každý kraj sa zameriaval na inú oblasť, ktorou sa mládežnícki vedúci
a pracovníci s mládežou snažia priblížiť témy zaujímavé a pútavé. Banskobystrický kraj ponúkal projekt pod názvom Enviroprojekt.
Detí a mládež zo Svitu a blízkeho okolia boli súčasťou týždňového pobytu v čarokrásnom prostredí Osrblia. Atrak-

tivitu biatlonového okolia znásobilo neformálne vzdelávanie
formou hier, súťaží, kvízov ale
aj zážitkového učenia.

Odpad na zberný dvor bezplatne

Tým, že sa zrušil veľ koobjemový kontajner v priestore pri čističke (garážach), oznamujeme občanom mesta Svit, že odpady
môžu nosiť bezplatne na zberný dvor č. 1 – Doprava TS Mesta
Svit cez pracovné dni od 6:00 – 18:00, v sobotu od 10:00 –
16:00. Ide o tieto odpady: veľ koobjemový odpad, stavebná
suť,papier, plasty, sklo, fólie,elektrický a elektronický odpad,
opotrebované oleje, batérie a akumulátory, kovové obaly a žiarivky.
TS

Účastníci tábora si okrem
nových priateľstiev, lások a zážitkov odniesli so sebou aj in-
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formácie, zručnosti a skúsenosti s ochranou životného
prostredia. Nadviazali tak na
záujem mesta Svit pomôcť prírode a prispieť k snahe vytvoriť
z nášho mesta zelenšie mesto.
Svojimi skutkami v budúcnosti dokážu, že im príroda,
ekológia a envirovýchova nie
sú cudzie.
I. Lindemanová

Obnovené priechody

V náväznosti na začiatok nového školského roku a z dôvodu
bezpečnosti žiakov obnovila firma STOPING, s. r. o., Košice
novým náterom jedenásť bielych a jeden červeno-biely
priechod pre chodcov. Tieto priechody sú pri mestských školách na miestnych komunikáciách.
-r- Foto: P. Kostka

Koniec čiernej skládky

Práce pri bagrovisku

V pondelok 3. augusta 2015 sa uskutočnilo preberacie konanie stavby Odtok vody z jazera do recipientu, ktorá bola
zrealizovaná v lokalite nášho južného jazera na štrkopieskoch.
Táto vodná stavba bude slúžiť ako odtokový kanál z vodnej
plochy jazera, ktorá vznikla odkrytím hladiny podzemných vôd
po ťažbe štrku do vodného toku Poprad. Kanál bude odvádzať
vodu do rieky Poprad pri zvýšení hladiny vody v jazere počas topenia sa snehu a silných lokálnych zrážkach. Celková dĺžka kanála
je 165 m a v miestach križovania s poľnou cestou je voda odvádzaná betónovým kanalizačným potrubím.
-rFoto: P. Kostka

Garážová osada pri
ČOV je zase vyčistená. Technické služby mesta ju opätovne upratali od čiernej
skládky a problematické miesto zabezpečili osadením moni-torovacieho zariadenia. Pomôže to?
Alebo je nám jedno, v
akom prostredí žijeme....?
Foto: I. Hulín
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Spoločenská kronika
Z NARODILI SA

Bianca Michalíková, Karolína Kendrová,
Alexandra Vavráčová, Dominika Jusková,
Marcel Rusnák, Alex Marhula, Lukáš Kovalčík.

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Dávid Šterbák a Martina Kriššáková, Lukáš Danes a Petra Podolcová, Jozef Červeň
a Romana Ficová, Pavol Jurek a Michaela
Klembarová, Jakub Grexa a Gabriela Olšavská, Marek Šiška a Miroslava Štefanková, Michal Ďanovský a Veronika Piervolová, Ján Marton a Miroslava Mačugová.

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

= Spomienky
20.septembra uplynie rok od chvíle, čo
nás vo veku 83
rokov navždy opustil
náš manžel, otec
a starý otec

Bedrich KRÁLIK.
Stále ostáva v našich
srdciach a spomienkach a o tichú spomienku prosíme aj
vás, ktorí ste ho poznali. Ďakujeme.
Manželka a synovia s rodinami.
Svieca Tvojho života
zhasla, v našich
srdciach ale
ostávaš živý....
31. augusta 2015
uplynuli dva roky
od chvíle, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel,

ocko a dedko
IMRICH VALÁŠEK.
Ak ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
Ďakuje manželka a deti

V septembri si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej mamky, babky
a prababky
Alžbety
VIŠŇOVSKEJ.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú
dcéry a synovia s rodinami. Vy, ktorí
ste ju poznali, venujte jej, prosíme,
tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina
1. septembra by sa
dožil 50-tich rokov
náš milovaný brat
Michal PAVLÍK,
ktorý nás opustil
a odišiel do večnosti pred 31
rokmi. Vy, ktorí ste
nášho Miška poznali, venujte mu, prosíme, tichú
spomienku. Nikdy na neho nezabudneme.
Smútiaca rodina

„Smrťou život nekončí, iba zabudnutie znamená koniec života.
Kto žije v našich srdciach a spomienkach, nezomiera.“
28. septembra si pripomenieme 25. výročie úmrtia nášho
drahého otca, manžela a deduška
ŠTEFANA JUREKA.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.

S láskou a úctou dcéra Mária s rodinou

70 ROKOV
Júl - Mgr.Juraj Ujházy,Veronika Kušnírová, Ján Ješko.
August - Ján Kuzár, Jozef Sivanič, Margita
Rástocká, Ing.Michal Vojtko
75 ROKOV
Júl - Vincent Hudák, Anna Slezáková, Ondrej Neuwirth, Emil Gánovský, Margita
Kladná, Veronika Novysedláková, Emil Horňák, Helena Vrbičanová, Helena Kovaľová,
Ladislav Michalák
August - Alfonz Paučík, Mária Spišáková,
Jaroslav Kuchta, Milan Vojsovič, Mikuláš
Matišin,Anna Brižeková
80 ROKOV
Júl -Veronika Kostolníková, Mária Kurucová, Ján Gontkovský, Michal Želonka, Michal Tobola
August - Zuzana Jankalová, Alžbeta Majkutová, Ján Kiovský
85 ROKOV
Júl - Emília Galušová
August - Marta Kollárová
90 ROKOV
Júl - Vincent Bača
August - Monika Petrovová
91 ROKOV
Júl - Albert Holiga
92 ROKOV
Júl - Ema Ďurková
August - Mária Rožarová
93 ROKOV
Helena Hlinická

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Ing.Kamil Finka ( 86), Margita Kisacká (81),
Agáta Balážová (82), Helena Imrichová (64),
Ing. Milan Gonda (70), Alžbeta Fabianyová
(75), Anna Magyarová (72), Zuzana Klimová(56),Pavlína Podolecová (81), Mária
Mlynská(56), Agnesa Šmihulová(86),Antónia Dzifčáková (86), Marta Ferencová (72),
Marián Sebeš (70), Vladimír Truhan (63).

INZERCIA

n Byliny odstránili hemoroidy
a psoriázu. Tel. 0905 801 108.
n PREDÁM 3-izbový byt vo Svite.
t.č.:0917 895 461
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Leto v mestskom tábore
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Leto a mestské tábory Centra voľného času už neodmysliteľne patria cez prázdniny k sebe. Aj počas
týchto prázdnin naplnili pracovníci deťom desať pracovných dní zábavnými a netradičnými hrami.
Tučniaci z Madagaskaru bol názov prvého turnusu mestského letného tábora. Deti boli na Štrbskom Plese, s medveďom Štrbkom hľadali „kešky". Súťažili na leteckých pretekoch a tučniackej olympiáde, vyliezli na hrad Likava,
tvorili tučniakov aj klobúky kráľa Juliána, kúpali sa, hrali,
oddychovali.
Druhý turnus bol zameraný na prechádzky prírodou. Túlali sme sa v múzeu TANAP-u (na foto) a botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici s lesnou strážkyňou. V ZOOkontakte v Liptovskom Mikuláši sme mohli navštíviť
zvieratá v ohradách a pohladkať ich. Tvorili sme zo starého
nové - krásne sovy zo starého kuchynského náradia, maľovali sme na kamene, postavili minizáhradku pred vchodom do CVČ, pátrali po poklade, hrali sme sa, kúpali,
športovali, súťažili a užívali si prázdniny.
Tak také bolo leto v CVČ. S iným programom, ako v
predchádzajúcom roku, ale pestré, zaujímavé a bohaté
na zážitky. O rok sa stretneme opäť a už teraz vám môžeme sľúbiť, že programu bude oveľa viac.
Naďa Kumorovitzová

25. septembra
– Svetový deň srdca

Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva v
SR sa prostredníctvom odborníkov poradenských centier ochrany a podpory
zdravia zapoja do celonárodnej kampane
MOST, deň srdca – 25. 9. 2015.
Kampaň organizuje Slovenská nadácia
srdca a Slovenská kardiologická spoločnosť. V Poprade sa kampaň uskutoční 25.
9. 2015, t. j. piatok v hypermarkete Tesco
od 10. – 14. h. Záujemcovia si môžu bezplatne nechať odmerať tlak krvi, hladinu
cholesterolu z kapilárnej krvi, antropometrické merania pásu a bokov, BMI, percento telesného tuku a skonzultovať svoj
zdravotný stav.
Kampaň je súčasťou Národného programu
prevencie ochorení srdca a ciev a jej hlavným cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o najzávažnejších rizikových faktoroch, ktoré sa podieľajú na predčasnom
vzniku ochorení obehovej sústavy
Na RÚVZ so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3 je zriadená Poradňa zdravia, zameraná na prevenciu srdcovocievnych ochorení. Vyšetrenie s poradenstvom je bezplatné, objednať sa môžete na tel. č.
052/7125829 v čase od 7.00 do 9.00 hod.
v pracovných dňoch alebo osobne na 2.
posch. č. dv. 204. K dispozícii sú i Poradňa
zdravej výživy a Poradňa pre optimalizáciu
pohybovej aktivity.
RÚVZ Poprad
Odd. podpory zdravia

Most do Lopušnej

V závere augusta sa ukončili práce na
oprave havarijného stavu mosta pri vstupe
do Lopušnej doliny. Tieto práce vykonali
Technické služby mesta Svit a umožnili tak
bezproblémový prechod vozidlám i cyklistom
cez tento úsek. Stav cesty od mosta do Lopušnej doliny, ktorá však už nie je majetkom
mesta, je žiaľ, naďalej žalostný....
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Výborné spojenie Svitu a 3x3 basketbalu

Spojenie basketbalového Svitu a celoslovenskej 3x3 Basket Tour 2015 dopadlo
nad očakávanie. Do Svitu totiž prišla necelá 70-ka tímov, rozdelená do 8 kategórií.
Prišli tímy zo všetkých kútov Slovenska, reprezentanti, extraligisti, ale aj streetballové stálice. Počasie bolo ideálne a tak sa od ranných hodín mohol spustiť kolotoč stretnutí.
Iskra Aréna bola v sobotu vďačným mies- „Špekačky" zo Svitu. V Mix ZŠ putovalo
tom aj pre miestnych návštevníkov, ktorí druhé tohtoročné prvenstvo do Handlovej,
sem prichádzali v hojnom počte. Dobrá ná- „JDteam" zvládol najlepšie súboje v početlada, kvalitná konkurencia, Svit dostal nej konkurencii a dostal sa tak na prvú
priečku v tejto kategórii. U dievčat pri svojej
správne basketbalové ingrediencie.
Vo Svite sa uskutočnila iba jedna sprie- prvej tohtoročnej účasti vyhrali košické "Dževodná súťaž, o ktorú však bol mimoriadny kine Cestoviny". Po sérii troch 3. miest sa
záujem. Najlepšiu ruku vo VŠEM vs Free dočkali vo Svite, tím "VIP junior" využil možThrow Contest mal tradičný účastník street- nosť, získal premiérové víťazstvo a poskočil
ballov Matúš „Šesty" Šesták. Tradične prvých v priebežnom poradí tour na prvú pozíciu.
víťazov sme spoznali v najmladších kategóOpen fun kategória ostala v domácich
riách, v kategórii Mini Street ostalo 1. miesto rukách, organizátorský tím Basketlandu sa
doma, z celkového víťazstva sa radovali netešil z druhého víťazstva za sebou, plány

Foto: P. Kostka

DENNÍK POLÍCIE
n Príslušníci Mestskej polície Svit počas
letných prázdnin vo zvýšenej miere museli
v nočných hodinách preverovať oznámenia
o rušení nočného kľudu. Viaceré sa zakladali
na opodstatnených okolnostiach.Menej oznámení bolo neopodstatnených. Hlásenia
nespokojných občanov o tom, ako hlasno sa
niekto na ulici rozpráva, že pod ich oknami
štartujú, či búchajú dverami na aute boli realizované iba formou požiadania o ukončenie
uvedenej činnosti.
n 29. 7. hliadka mestskej polície na základe podnetu občanov preverila skupinku
osôb z Poľska, ktorí formou podomového
predaja ponúkali občanom nášho mesta
rôzne vlastné produkty. Po preverení a zistení, že nedisponujú žiadnym potrebným dokladom umožňujúcim predaj im bolo odporučené, aby naše mesto opustili a tým urobili
službu sebe, aj našim občanom.
n 30. 7. 2015 došlo na území mesta ku
viacerým drobným krádežiam osobných vecí.
Poškodené osoby pri oznámeniach uviedli,
že odcudzené veci ponechali bez dozoru
v obchode na regále, či v neuzamknutom
bytovom vchode. Skutky sú zatiaľ v štádiu
šetrenia mestskej a štátnej polície. Treba však
pripomenúť, že ku krádežiam by nedošlo,
keby sme svoje veci nenechávali voľne po-

ložené a boli pozornejší.
n Začiatkom augusta si hliadka mestskej
polície zopakovala úlohu rodinného psychológa. V byte spolužijúcich exmanželov vznikol
neriešiteľný problém kvôli prístupu na toaletu. Vzhľadom na širšie skúsenosti a miestnu
znalosť našich spoluobčanov bola i tentoraz
vec vyriešená bez ujmy na zdraví a podaním
ruky.
n Ani v auguste nezabudli na seba susedia
z mestskej časti Pod Skalkou, ktorí už roky
komunikujú prostredníctvom mestskej polície, štátnej polície a Obvodného úradu Poprad. Susedia ničím novým hliadku MsP neprekvapili, opakujúce sa žabomyšie vojny,
prejednávané už na všetkých úrovniach priestupkového zákona, zase spestrili pracovný
život hliadok MsP.
n 3. 8. náš spoluobčan J. M. po značnej
konzumácii povzbudzujúcich nápojov v pohostinstve Trafo si chcel spestriť deň vyvolávaním konfliktov a túžbou udrieť si do inej
osoby. No nepodarilo sa mu to. Službukonajúca hliadka MsP mu to rýchlo a rázne vysvetlila, pochopil to aj napriek dvom promile
alkoholu v krvi.
n 6. 8. ráno hliadka MsP Svit musela riešiť
záchvat zúrivosti občianky K.K, ktorá sa po
nočnom žúre premenila na akčného hrdinu
a pri návrate domov rozbila sklenenú výplň
na vchode do bytového domu s primerane
hlučným komentárom. Po udelení pokuty ur-
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ich prekazil "Majst Fin".
U žien pokračovala dominancia "Túlavej
Morky", vo Svite si pripísali už piate tohtoročné prvenstvo a pevnou rukou vládnu vo
svojej kategórii. Ženská kategória bola obsadená nad pomery, o čom svedčalo aj niekoľ ko kvalitných stretnutí.
Najväčšia pozornosť však už tradične bola
sústredená na Mužov a Open Mix. Družstvo
„Zimného Vánku" opäť nedalo šancu svojim
súperom a jasným spôsobom ukoristilo neuveriteľné siedme prvenstvo na tohtoročnej
tour. Na druhej pozícii im zdatne sekundovalo družstvo „Okolo pol 12", s tretím miestom odchádzal nakoniec „Macík".
Kľúčové stretnutia síce poznačil trošku
dážď, ale všetko sa odohralo tak ako sa
malo. U kategórie mužov bolo ťažké vybrať
zo širokého okruhu favoritov, najväčším lákadlom bola samozrejme účasť "Vajčiakov",
tímu zloženého zo slovenských reprezentantov a zároveň aj odchovancov Svitu.
Plány im však chceli prekaziť tradičné tímy
ako „Letný Vánok", „Okolo pol 2" alebo aj
družstvo zo Spiša vystupujúce pod názvom
„Olcik sa žení". Na radosť domácich divákov táto kategória ostala v domácich rukách, „Vajčiaci" jasným spôsobom ovládli
kategóriu mužov, s druhým miestom odchádzal momentálny líder Letný Vánok,
bronz sa ušiel tímu „Okolo pol 2".
Basketbalový Svit nesklamal, prilákal kvalitnú konkurenciu, veľ kú dávku tímov a spojenie tejto značky tak dopadlo na jednotku.
Čo bolo najpodstatnejšie, ľudia sa bavili
predvedenou hrou a skvelou zábavou pri vystúpeniach kapiel SÁM SEBOU, VETROFKA,
POISON CANDY, HEĽENINE OČI a GLADIÁTOR. Aj počet návštevníkov tejto akcie
bol rekordný – boli ich okolo 1500, čo úspešnosť tejto akcie len potvrdzuje.

čite pochopila, ako sa do budúcna správať.
n Aj v auguste si občania rómskej osady
z obce Batizovce pomýlili územie mesta Svit
s charitatívnym zariadením. Formou podomového žobrania vecí a finančnej hotovosti
a vyberaním odpadu z kontajnerov obťažovali občanov. Hliadky mestskej polície na základe upozornení, ale aj vlastným vyhľadaním
tieto osoby opakovane usmerňujú, aby uvedenú činnosť prestali vykonávať. No aj vzhľadom na zákonné možnosti je to zatiaľ boj
s veternými mlynmi.
n Vo večerných hodinách 15. 8. hliadka
MsP Svit na základe tel. požiadania zakročila
formou obmedzenia osobnej slobody
a predvedenia osoby za účelom zistenia totožnosti. Išlo o občana Kišoviec D.M. Odmietol spolupracovať s hliadkou MsP pri prejednaní jeho priestupkového konania. V jeho
prípade mu to prinieslo ďalšie šetrenie, tentokrát na štátnej polícii.
n Príslušníci MsP Svit vykonávali aj stále
sa opakujúcu prácu na úseku ochrany majetku občanov hliadkovou činnosťou, či signalizačným napojením priamo do vozidla.
Riešili priestupky na úseku dopravy, spolunažívania občanov, drobných krádeží
a ochrany životného prostredia. Okrem toho
sa na našom území konali akcie s väčším
počtom návštevníkov, a ich priebeh sa nezaobišiel bez pomoci príslušníkov MsP Svit
a štátnej polície.
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5. ročník Canada volleyball cup 2015
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V mestskej časti Pod Skalkou sa 29. augusta konal 5. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev s názvom Canada volleyball cup. Turnaj vznikol ako myšlienka miestnych aktivistov a volejbalových
nadšencov, ktorí si chodievali zahrať volejbal na ihrisko v Pod Skalke.
Sami by však nezvládli zorganizovať také podujatie, preto ich už niekoľko
rokov v tejto myšlienke podporuje Mesto Svit, CVČ Svit a MO Únia žien
Svit - Pod Skalkou.
Športový areál Pod Skalkou hostil
7 družstiev zo Svitu, Popradu, Matejoviec, Spišskej Teplice a nesklamalo
ani družstvo zo Starej Ľubovne, ktoré
si turnaj veľmi obľúbilo a prichádza
pravidelne.
Ako vždy, hralo sa na dvoch ihriskách - na škvarovom, ktoré pre turnaj
upravili Technické služby mesta Svit a
na asfaltovom.Športovci mali k dispozícii občerstvenie a už tradične výborný guláš pripravovaný rukami
Janky Vnenčákovej. Všetkých zúčastnených čakala tombola, hudba a
dobrá zábava.Turnaj sa niesol vo vynikajúcej atmosfére, ku ktorej dopomohlo aj slnečné počasie, hoci športovci z času na čas vyhľadávali radšej
tieň.
Volejbalistov prišiel podporiť aj primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek,
ktorému sa akcia páčila. Spokojní s
priebehom boli aj samotní hráči, o
čom svedčila ich dobrá nálada a
úsmev na tvárach. Turnaja sa zúčastňujú radi aj preto, ako sami hovoria,
že tu panuje rodinná atmosféra. Di-

váci zase mali kvalitný športový zážitok z hry. Čo viac si môžu organizátori
priať !
Na záver ešte jedno veľ ké ĎAKUJEME všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli CANADA VOLLEYBALL CUPU 2015 - ABC reklama
s.r.o., Adverta Slovakia, Aquacity Poprad, Červený Mak, Design_K, Drink
and Decor, JM Svit, Kvetinárstvo Gabika, Kvety Tatry, Kvety Fantázia, Malmar s.r.o., Mobil Trans s.r.o. Svit,
Svit33, Termovel, Trucks and Trans
Tatry s.r.o., Tupperware, Quatro.
Veríme, že takto o rok sa v športovom areáli Pod Skalkou opäť stretneme.
Celkové poradie družstiev:
1. BAOBAB (Svit – Pod Skalkou)
2. ELEKTRO ALICA (Stará Ľubovňa)
3. ASI TAK (Poprad)
4. WALD SLOVAKIA (Poprad)
Do finále nepostúpili IDEAL (Svit),
AMOS (Svit) a RUSKÍ DIABLI ( Spišská
Teplica)
Miroslava Rodáková
Foto: P. Kostka

M. Drobná majsterkou sveta

V auguste 2015 sa v americkom Orlande konali majstrovstvá sveta hráčov nad 40 rokov
pod organizáciou FIMBA, čo je medzinárodná
federácia maxibasketbalu neregistrovaných
hráčov a hráčiek bez rozdielu veku.Táto organizácia zastrešuje hráčov od roku 1991.
S radosťou a uznaním sme vo Svite prijali správu,
že v kolektíve 12 hráčok na svetovom šampionáte
bola aj trénerka BKM Svit Michaela Drobná. Družstvo Slovenska viedol tréner Daniel Jendrichovský
a v semifinále turnaja zdolalo Lotyšsko. Vo finále
vyhrali nad Kolumbiou a tým získali titul majstra
sveta. Srdečne blahoželáme!
-ák-

Foto: archív redakcie

Baťov pohár vo Svite

Už v poradí tretí ročník Baťovho pohára v basketbale mužov sa uskutoční
vo Svite v dňoch 17. - 19. 9. 2015 v Iskra Aréne vo Svite. Účastníkmi sú
družstvá z Českej republiky: BOHEMIAMILK Svitavy, BK LIONS Jindřichuv Hradec a družstvo z Maďarska KK MARSÓ Nyíregyháza.
Ako nás informoval prezident BK Iskry Svit Ing. J. Drobný, Baťov turnaj vo
Svite je dôležitou previerkou nového družstva Svitu pred nastávajúcou basketbalovou sezónou. Aj fanúšikovia sa budú môcť takto zoznámiť s družstvom,
ktoré tvoria americký tréner, päť hráčov z USA a káder dotvárajú slovenskí
hráči - prevažne odchovanci mládežníckeho basketbalu vo Svite.
Permanentky na celú basketbalovú sezónu 2015/2016 sú v predaji na sekretariáte BK Iskry Svit.
-ák-

Sára a Adam

– najlepší športovec
a žiak ZŠ Komenského
Školský rok 2014/2015 je už za nami, ale s každým koncom prichádza bilancia. Naši žiaci sa
zapojili do väčšiny organizovaných súťaží a dosiahli mnohé úspechy. Všetci chcú zažiť čo i len
malý úspech, počuť pochvalu... a veru bolo
veľa detí, ktoré si pochvalu zaslúžili. A tak sme
odmeňovali. Mnohí žiaci sa v rámci okresu,
kraja i Slovenska zaslúžili o dobré meno školy.
Najväčšie úspechy dosiahla Sára Jackovičová,
ktorá získala na okresnom kole v atletike v behu na
60m - 1. miesto, v skoku do výšky - 1. miesto, postúpila na krajské kolo do Prešova, kde získala
v behu na 60m - 3. miesto a v skoku do výšky - 1.
miesto. Nasledovali Majstrovstvá Slovenska, kde
v skoku do výšky obsadila 4.miesto. Okrem toho
sa zapájala takmer do všetkých športových súťažívybíjaná, volejbal, basketbal ba aj futbal. Právom
teda získala titul najlepší športovec ZŠ Komenského
v škol.roku 2014/2015. Sára tento rok v našej ZŠ
skončila, a preto jej prajeme v novej škole veľa
športových ako aj vzdelávacích úspechov.
Ako každý rok, aj tento sme vybrali i najlepšieho
žiaka školy, ktorý je všestranný, aktívny, zúčastňoval
sa úspešne najviac súťaží. Je ním Adam Kačo.
V MO 4.-5.miesto úspešný riešiteľ, Klokan – celoslovenská korešpondenčná súťaž 1. miesto, CHO
9.miesto úspešný riešiteľ, súťaž Pangea, Fyzikálna
olympiáda... právom mu teda patrí titul „najlepší
žiak ZŠ Komenského v školskom roku 2014/2015.
Adamovi tiež prajeme veľa úspešne zvládnutých
vedomostných súťaží v novej škole.
Veríme, že budeme o nich ešte počuť.
Chcela by som všetkým aj touto formou poďakovať za uplynulý školský rok – žiakom, učiteľom aj
rodičom. Vysloviť jedno špeciálne poďakovanie za
všetky tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek dobré, čo
ste komukoľvek z našej školy vykonali a tak trochu
urobili našu školu krajším miestom na svete, na
ktoré sa oplatí po prázdninách vrátiť.
Mgr. Monika Dudinská
riaditeľka ZŠ Komenského

Mesto Svit

9/2015

Prvá školská olympiáda

Posledný júnový týždeň
sa v Základnej škole Komenského vo Svite uskutočnila prvá školská olympiáda.
Do tejto olympiády, ktorá
trvala od pondelka do
piatka sa zapojili všetci žiaci
od prvého až po deviaty
ročník. Po slávnostnom
otvorení moderátorom Milošom Petrášom sa niesla
presne v duchu olympijských hier vztýčením vlajky,
hymnami, olympijským oh-

ňom, sľub-mi, príhovorom
pani riaditeľ ky a deväť násobného účastníka olympijských hier Jána Klimku. Po
oficiálnom otvorení začali
súťažiť najmladší žiaci ZŠ a
to v atletických disciplínach,
gymnastike, cyklistike a futbale. Počas prestávok medzi jednotlivými disciplínami
si žiaci- olympionici mohli
vyskúšať zábavný futbal v
bublinách- loopyball. Posledný deň po skončení sú-
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ťaží najstarších žiakov bolo
slávnostné ukončenie, na
ktorom boli najúspešnejším
žiakom- športovcom udelené diplomy, medaily a
vecné ceny. Cieľom celotýždňového športovania
bolo spoznať význam olympijských symbolov a zapojiť
celú školu do olympijských
aktivít.
Miroslav Javorek
učiteľ ZŠ Komenského

HOKEJBALOVÉ LETO LORDS BALL SVIT

Na hokejbalovom ihrisku pri „Mladosti“ sa v júli uskutočnil
týždenný prímestský hokejbalový tábor určený pre tých
najmenších, ako prípravka pre budúcoročnú vekovú súťažnú
kategóriu U10, pre 7-9 ročné deti. Zorganizoval ho Mládežnícky hokejbalový klub Lords Ball Svit, ktorý je súčasťou
Centra talentovanej mládeže Slovenskej hokejbalovej únie
Bratislava,. Na území mesta pôsobí od októbra 2014.
Po vytvorení kategórii U16 rôznych virtuálnych ofsajdových
a U18, s ktorými sme už v uply- a zakázaných situácií a postavení
nulej sezóne absolvovali niekoľ ko hráčov sa prešlo rovno do reálu
úspešných priateľských hokejba- na hokejbalovú plochu. Postupne
lových duelov či na rôznych celo- ubúdalo chýb a naši mladí hráči
slovenských turnajoch, vrátane sa stávali čoraz pozornejšími, už
účasti na I. majstrovstvách Slo- vopred upozorňujúc jeden druvenska vo Vrútkach a Bratislave, hého na možné zlé postavenie
zamerali sme sa na mladší školský hráča. Záverečné minúty hry navek do 10 rokov, na tzv. „zlatý vek šich dvoch pätiek na celé hokejmotoriky“. Cieľom bol rozvoj po- balové ihrisko už miestami pripohybových daností s dôrazom na mínalo skúsených hráčov.
Náš druhý prázdninový deň bol
dynamiku, silu, rýchlosť, obratnosť, výbušnosť, pohyblivosť, ae- v znamení „Športovo-kondičnoróbnu oblasť vytrvalostných relaxačného dňa“. Vybrali sme sa
schopností, rozvoj tímovosti, hru do prírodnej rezervácie Baba trofair play, zvyšovanie ich športovej cha si „zatúrovať“, nabrať konvýkonnosti, telesnej zdatnosti, dičku i zrelaxovať. Náučným
efektívneho využitia voľného chodníkom sme sa dostali ku mini
času, pričom sme mysleli i na dô- „studničke“, kde objavujeme
ležitosť regenerácie mladého or- hrazdu a využívame ju na posilňovanie našich rúk. Širokou lesganizmu.
Náš prímestský denný tábor nou cestou pokračujeme dole ku
bol programovo bohatý. Prvý senníkom k ohnisku. Tu sme už
a tretí deň bol na hokejbalovom boli všetci takí hladní, že sme rýihrisku pri „Mladosti“ v duchu chlosťou blesku nanosili haluziny,
„Hráme sa hokejbalom“, kde si drevá, nastrúhali palice a už sa aj
mladé talenty po rozcvičke a cvi- opekalo. Dlho sme však neobsečeniach na obratnosť, rýchlosť, deli, z neďalekej lúky sme si vyvýbušnosť, vyskúšali správne ve- tvorili futbalové ihrisko a dali si
denie loptičky, miešanie loptičky, jeden „majstrovský zápas“. Po
prihrávky vo dvojici, streľ bu na
bránu a pod. Nechýbali ani posilovacie cvičenia vlastnou váhou
na rôznych lanových preliezkach.
V rámci pauzy dobre padlo chladivé občerstvenie pri studničke
a mrazivé nanukové dosvieženie,
po ktorom prišla na rad i dôležitá
teória so základnými pravidlami
hokejbalu.
Povinnú výstroj hráčov, či gólmana, hráči už mali v malíčku,
a prešlo sa na „ofsajd“ - postavenie mimo hry, plávajúcu modrú,
zakázané uvoľnenie a ďalšie. Od
nákresu na tabuľu, so skúšaním

ňom nás už čakal „Indiánsky
beh“. Úlohou bolo v 3- až 4-členných skupinách ubehnúť vyznačenú lesnú trať, nájsť indiánske
znaky na stromoch, zaznamenať
si ich a čo najrýchlejšie dobehnúť
späť. Indiánsku správu bolo potrebné v cieli ešte preložiť do
„slovenského jazyka“. Za správne
vylúštenie sme dostali indíciu, kde
nájsť „sladký indiánsky poklad“.
Poklady sme našli všetky do jedného!
Štvrtý deň sme zavítali do Vysokých Tatier, do najvyššej položenej tatranskej obce Štrbské
Pleso. V rámci športovo-rekondičného dňa sme výlet spojili
s bazénom v hoteli Baník. Niekoľ kohodinová regenerácia v podobe súťažného plávania, vodného póla, či len tak vodného
šantenia nám padla vhod pred
náročným sobotňajším hokejbalovým maratónom Deti vs. Rodičia.
Vyvrcholením letného prímestského hokejbalového tábora bol
sobotňajší deň v znamení zápasu
družstva „Detí“, zloženého z mladých hokejbalistov kategórie do
10 rokov a ich trénerov z klubu
Lords Ball Svit proti družstvu „Rodičov“, zloženého z rodičov
a priateľov detí našich mladých
hokejbalových talentov. Maratón
prebiehal v náročných tropických
podmienkach v dĺžke 5 x 10 mi-

nút čistého času. V prestávkach
si naši najmladší i seniorskí športovci mohli dobíjať svoju energiu
chladivými prírodnými nápojmi
„studnička“, minerálkami, radlermi, hladoši si pochutnali na grilovaných „extra energy“ špekáčikoch a výborných „red bull“
zákuskoch od výmyslu sveta
z mamkiných pekáčov našich mladých talentov. Nekonečný detský
hokejbalový maratón sa tentokrát
nezaobišiel bez osviežujúceho
vodného rozprašovania hadicou.
Zápas sa skončil jasným výsledkom pre družstvo našich najmladších, keď deti zvíťazili 4:2 nad
družstvom rodičov.
Víťazi dostali pamätné zlaté
medaile spoločne s hokejbalovými loptičkami na ich individuálny tréning počas letných prázdnin.
Chceme poďakovať všetkým,
ktorí nám akokoľvek pomohli pri
organizácii hokejbalového prímeststkého tábora. Trénerovi Matúšovi Bucovi, asistentom trénera,
hráčom z U16, Sáre Blaščákovej,
Adamovi Baranovi, za ich obetavú
a trpezlivú prácu s našimi najmenšími talentmi, všetkým rodičom
a príbuzným našich hokejbalových talentov, Editke Mekelovej,
Michalovi Tomečekovi z Centra
talentovanej mládeže ShbÚ
a všetkým náhodným divákom,
ktorí nám fandili počas nášho podujatia.
PhDr. Ladislav Kalasz
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Podtatranský polmaratón
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V utorok 1. septembra 2015 spojilo mestá Svit a Poprad
športové podujatie s názvom Podtatranský polmaratón.
Tento unikátny bežecký projekt, ktorý bol zároveň finálovým
podujatím TATRY PRESTIGE TOUR - série štyroch behov,
zaznamenal medzi športovými nadšencami veľký záujem.
Aj napriek faktu, že išlo o prvý ročník, organizátori konštatovali spokojnosť s výbornou účasťou špičkových športovcov nielen z regiónu pod Tatrami.
Registrovaných približne 420
účastníkov čakalo v deň pretekov skutočne horúce počasie,
okolo 32 °C, no ani to neodradilo pretekárov vydať sa na
niektorú zo zvolených tratí. Na
výber boli hneď tri disciplíny.
Hlavnou bol polmaratón
s dĺžkou vyše 21 km, ktorý
štartoval spolu s disciplínou Primátorská desiatka (10 km) na
námestí sv. Egídia v Poprade.

basketbalistov a fanúšikov BK
Iskra Svit (40 bežcov) a atlétov
sformovaných v tíme Giro d´Italia ´93 winner (Lenka Ilavská Litvinová, Marcela Bartková,
Tomáš Kačmarčík, František
Gallik, Ladislav Potočný a Adrián Bartko).
V oboch mestách počas celého dňa zároveň prebiehali zaujímavé sprievodné programy.
V Poprade to bola napríklad sú-

Tretia disciplína - Nordic walking (chôdza s chodeckými paličkami) štartovala vo Svite. Zaujímavosťou bol aj spoločný čas
štartov, keďže všetky tri odštartovali v rovnakom čase o 14. h.
Trať polmaratónu priviedla
bežcov z námestia v Poprade
cez cyklistický chodník do Svitu
na futbalový štadión, kde po
otočení sa na atletickom okruhu smerovali späť cyklistickým
chodníkom do miesta štartu
a cieľa zároveň. Trasa Primátorskej desiatky viedla bežcov
z popradského námestia na
Kvetnicu a späť, kde sa v cieli
stretli s „walkermi“, ktorí zo
Svitu kráčali taktiež po cyklistickom chodníku.
Na trati Primátorskej desiatky mal Svit skutočne bohaté zastúpenie v podobe tímu

ťaž o najšportovejšiu rodinu.
Vo Svite na štadióne prebiehali
športové aktivity, kde našich
najmenších popreháňali Lukáš
a Majka z Powercrossu, počas
autogramiády mohli návštevníci
stretnúť úspešných svitských
športovcov, prezrieť si výstavu
fotografií z akcií organizovaných mestom od začiatku roka
2015 alebo zúčastniť sa zábavných aktivít pod taktovkou
CVČ. Centrum voľného času sa
spolu s Mládežníckym parlamentom Svit a s kolegami z Popradu, Dlhého Klčova, Vranova
n. Topľou, Bratislavy a zo Zvolena zaslúžili o zápis do Slovenskej knihy rekordov v tancovaní belgického tanca (obr.
v strede). Pokus bol aj vďaka
návštevníkom podujatia úspešný a na jeho prekonanie

Futbalisti robia radosť

Futbalisti FK Svit v poslednú augustovú nedeľu odohrali na
domácej pôde zápas IV. ligy skupina sever už v poradí 6. kolo.
V ňom sa stretli v boji o prvé miesto v tabuľ ke s Raslavicami
a vyhrali 4 : 0., góly Adrian Tropp 2, Monka a Hazroli.
Týmto víťazstvom za pekného slnečného letného počasia sa
futbalisti Svitu dostali na 1. miesto so ziskom 15 bodov so skóre
22 : 7.No čo je dôležité, fanúšikov potešili predvedenou hrou,
kde sa bolo na čo pozerať a konečne aj vyššia návšteva divákov
to ocenila potleskom.
Futbalisti Svitu v 7. kole hrali v Radvani n/L a nečakane prehrali
3:1,keď za Svit dal gól Mičko. V 8. kole hrali u lídra súťaže v Zámutove a v 9. kole 20. 9. o 15. h budú hostiť futbalistov z Pakostova.
-ák-

v budúcnosti bude potrebné
zdolať počet 200 registrovaných tancujúcich.
Víťazstvo na polmaratónskej
trati v kategórii ženy do 39 rokov si vybojovala Soňa Vnen-

čáková zo Svitu a v kategórii
muži zvíťazil Tibor Sahajda
z Košíc.
Výsledky pretekov nájdete
na: www.tatry-polmaraton.eu
Bc. D. Štefaňáková

Bežeckí králi Tatier

Od júna do septembra 2015 sa pod Tatrami konal bežecký
seriál Tatry Prestige Tour. Podujatie pozostávalo zo 4 samostatných súťaží, záverečným podujatím bol Podtatranský
polmaratón.
Najviac bodov v celkovom hodnotení získala 18-ročná budúca
maturantka, bývalá žiačka ZŠ Mierová vo Svite, Timea Mihoková.
„Bola som vo veľ kom očakávaní ako to dopadne. Bolo veľmi
horúco. Napriek tomu som spokojná, že som dobehla v celkom
slušnom čase a prekonala som sama seba,“ povedala nám. Timea
sa na Podtatranský polmaratón pripravovala pod vedením Jozefa
Ambroza - bývalého reprezentanta na paralympijských hrách
v maratóne a tréningové plány jej písal aj Anton Sluka – paralympijský víťaz a medailista. Trénovala väčšinou s otcom, ktorý
s ňou aj bežal počas celého polmaratónu. Medzi mužmi si titul
vybojoval Pavol Orolín zo Spišského Bystrého. Na obr. bežeckí
králi Tatier s primátorom mesta Svit, a Poprad a legendou slovenskej atletiky, účastníkom LOH Jánom Plachým.
DB, Foto: P. Kostka
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HORAL TOUR 2015 opäť plná skvelých zážitkov a zábavy
V dňoch 14. - 16. augusta 2015 hostilo mesto Svit už siedmy
ročník obľúbených trojdňových cyklistických pretekov s názvom HORAL TOUR 2015. Pod Tatry tak okrem domácich
nadšencov tohto čím ďalej populárnejšieho športu zavítali
návštevníci zo všetkých kútov Slovenska a nechýbali ani zahraniční účastníci prevažne z Česka a Poľska. Sobotný majstrovský pretek priniesol príjemné prekvapenie v mužskej
kategórii. Nedeľná DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA sa aj
tento rok tešila obrovskému záujmu zo strany ako detí, tak
aj publika.
Trojdňové podujatie v sebe zahŕňalo tri etapy, ktoré takmer 700
registrovaných pretekárov miestami poriadne vytrápili.
1. etapa s dĺžkou 42 km a prevýšením 983 m odštartovala vo
Svite v piatok o 13:00 a najrýchlejší pretekári sa z trasy vedúcej
cez Štrkoviská, Vyšné Hágy
a Štrbské pleso vracali do cieľa po
hodine a 47 minútach. Najviac bodov do celkového poradia v tour
si v prvej etape vyjazdili Karel Hartl
(CZE) medzi mužmi a Janka Keseg

vrcholu Kráľovej hole. Organizátorom sa však spoločne s rozhodcami Slovenského zväzu cyklistiky
nakoniec podarilo nájsť riešenie,
aby si trať zachovala svoju jedinečnosť a zároveň bezpečnosť.
Trasy 2. etapy previedli cyklistov
tiež územím obcí Mengusovce,
Spišská Teplica, Šuňava, Vikartovce, Liptovská Teplička, Lučivná,
Šumiac a Telgárt.
Počas tretieho dňa HORAL
TOUR boli na programe detské
preteky HORAL JUNIOR, ktoré sú

Števková (SVK) medzi ženami (na
obrázku).
Sobotná 2. etapa patrila preteku ŠKODA HORAL MTB MARATÓN zaradeného do prestížnej
ŠKODA BIKE OPEN TOUR a medzinárodných seriálov so zahraničnou účasťou. Etapa ponúkla na výber päť trás, dve majstrovské KREJZI (133 km) a LEJZI (74 km)
a kratšie, ale rovnako zaujímavé
SENZI (43 km) a ÍZI (28 km).
Piata trasa DEJZI (17 km) bola
určená pre rodinné tímy. Z prvých
dvoch tratí vzišli majstri Slovenska
v horskom maratóne - Tomáš Višňovský a Janka Keseg Števková.
Mužská majstrovská trasa KREJZI
mala byť pôvodne z dôvodu dodržania pravidiel bezpečnosti
majstrovských tratí ochudobnená
o najväčšie lákadlo v podobe

súčasťou DETSKEJ TOUR PETRA
SAGANA. Súťažilo sa v 10 kategóriách, z toho ôsmych súťažných
a spolu sa do pretekov prihlásilo
350 detí vo veku od 2 do 14 rokov. Tí najmenší súťažili na odrážadlách a trojkolkách, starší na bicykloch.
Malí účastníci 6. celoslovenského kola si domov zo Svitu odniesli súťažné skúsenosti, diplomy
podpísané Peťom Saganom
a vecné ceny. Okrem športových
zážitkov čakalo na pretekárov a ich
doprovod remeselné bábkové divadielko a nafukovacie atrakcie.
„Organizácia bola výborná, páčili
sa nám trate vo Svite a ich pripravenosť a, samozrejme, teší nás
veľ ký záujem zo stany detí.“ uviedol Peter Zánický, riaditeľ detskej
tour, ktorá svojim 7. kolom pokra-

čovala 22. 8. v Granči.
Tretia nedeľná etapa v podobe
okruhov XCO (cross-country) odštartovala o 13:30 a preverila technickú zdatnosť cyklistov v náročnom teréne v pohorí Kozie chrbty.
Najúspešnejšie si tu opäť počínali
K. Hartl a J. Števková. K. Hartl si
zároveň vybojoval víťazstvo v celej tour v mužskej kategórii a medzi ženami získala prvenstvo česká
reprezentantka Anna Šmídová,
ktorá našu Janku Števkovú predbehla iba tesne, keď musela Janka
v sobotu absolvovať kratšiu a teda
menej bodovanú majstrovskú trať.
Areál pri Kolibe vo Svite, ktorý
bol dejiskom podujatia vrátane zázemia, štartov a cieľov jednotlivých etáp HORAL TOUR žil počas
víkendu aj zábavou a kultúrou. Návštevníkom z radov športovcov aj
publika ponúkol koncerty skupín
CHEERS a HRZDA, divácky veľmi
atraktívnu show Jána Košiča majstra sveta v cyklotriale, sprievodné aktivity partnerov podujatia, napr. cyklotrenažér, prezentácie produktov, detské súťaže

a samozrejme príjemnú atmosféru.
Podľa vyjadrení organizátora
Ivana Zimu, má mesto Svit predpoklady dôstojne hostiť Majstrovstvá Európy v MTB maratóne,
ktoré v roku 2017 do regiónu prinesú európsku špičku horskej cyklistiky a dodal: „Horal je vysoko
profesionálne športové podujatie,
organizačne a logisticky náročné,
drobné nedostatky vychytávame
postupne každý rok a máme ambíciu posúvať jeho kvalitu a podmienky pre našich účastníkov
stále vyššie, čo sa nám vďaka výbornej spolupráci partnerov, sponzorov a mesta Svit, verím, podarilo
aj tento rok.“
Podrobné výsledky nájdete na
stránke: http://www.cyklo.saotatry.sk/2015/preteky/centrvysledky_horaltour.php
Viac informácií nájdete na
stránke
www.horal.sk
a https://www.facebook.com/m
tbhoral
Bc. Darina Štefaňáková
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