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Mestské zastupiteľstvo
Svit prerokovalo

Každodenné problémy

Na Dňoch mesta nemohol chýbať folklórny súbor Jánošík...

Dni mesta pod slnečným nebom
Plagát, ktorý pozýval verejnosť na Dni mesta Svit 2010 sľuboval skutočnú plejádu rôznych podujatí, ktoré vlastne odštartoval koncert SĽUK-u už v nedeľu 20. júna 2010. Minulého roku sa 75. výročie končilo vystúpením tohto špičkového
telesa na svitskom štadióne, v tomto roku si ho mohli záujemcovia „vychutnať“ s novým programom, pozostávajúcim z najúspešnejších choreografií Juraja Kubánku. Prišlo ich niečo
cez dvesto a po poctivom 80 minútovom vystúpení tanečníkov, spevákov a muzikantov odmenili ich srdečným, neutíchajúcim potleskom v stoji. Treba povedať, že zaslúženým.
Tento dôstojný úvod osláv pokračoval stredajšou olympiádou
detí materských škôl a turnajom
s medzinárodnou účasťou vo futbale. Trval až do soboty a skončil viťazstvom družobných priateľov z Českej Třebovej, všetky zápasy mali výbornú úroveň.
V piatok si cez stovku záujemcov pozrelo ukážky numizmatiky
– vystavovali ich členovia SNS
Svit – Tatry v Dome kultúry. Podvečer sa v Dome kultúry už schádzali hostia v gala na odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora
mesta. Slávnostný program
umocnili tanečníci z UK Fantázia
dvomi choreografiami a vynikajúca speváčka – šansoniérka Andrea Zimányiová. Po príhovore
primátora, ktorý bol aj prezentáciou družobných miest Knurów a
Č. Třebová sa pristúpilo k odovzdaniu Cien mesta. Prevzali ich
Bernardína Točeková za dlhoročnú spoločenskú angažova-

nosť a príkladné aktivity v Klube
dôchodcov a Zväze zdravotne
postihnutých a Pavel Drugaj za
významný prínos pre rozvoj textilnej výroby v meste Svit a dlhoročnú verejno-prospešnú prácu.
Ceny primátora ostali v rukách
Márie Hrkeľovej za dlhoročnú
angažovanosť a aktivity v oblasti
verejno-prospešných prác, Márie Bednarčíkovej za dlhoročnú
obetavú a záslužnú prácu v hnutí
Slovenského červeného kríža,
Jána Hrica za dlhoročnú obetavú prácu v školstve a významný
podiel na jeho rozvoji a skvalitnení v meste Svit i okrese Poprad.
Cenu primátora dostali aj Július
Pribylinec za obetavú prácu a
angažovanosť v Klube dôchodcov Pod Skalkou a Združený
spevokol SENIOR za prínos pre
kultúrne dianie občanov mesta i
vzornú reprezentáciu Svitu pri príležitosti 5-teho výročia založenia
spevokolu.

Poslanci po tom, ako vzali na vedomie
správu hlavného kontrolóra o vykonaných
kontrolách odsúhlasili jeho plán kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2010. Schválili uzavretie zmluvy o výpožičke časti futbalového
štadióna so žiadateľmi – Futbalovým klubom Svit a Atletickým oddielom Svit. K tomuto bodu podal poslanecký návrh L. Jašš.
Navrhol, aby sa táto zmluva doplnila o povinnosť úhrady za energie s tým, že po
prekročení nákladov nad rozpočet roku
2010 si budú žiadatelia tieto hradiť z vlastných zdrojov.
V programe dali po- slanci ďalej prerokovali
slanci slovo občanovi F. žiadosť firmy BZ, spol.
Slezákovi, ktorý predlo- s. r. Bratislava o schvážil poslaneckému zboru lenie a začatie procesu
viacero otázok, týkajú- obstarávania zmeny
cich sa dostavby ko- ÚPM vo východnej lolumbária, výstavby Bil- kalite mesta a žiadately, problémov s róm- ľovi dali súhlasné vyjaskymi spoluobčanmi, drenie. Schválili výšku
nedostatočným kose- nájomného v novovyním v meste a rozbitý- budovanej 36-bytovej
mi cestami a chodník- jednotke na Ul. Fraňa
mi vo Svite. Dostane pí- Kráľa vo výške 1,9 /m²,
somnú odpoveď. Po- zabezpečenie výkonu
správy prostredníctvom
Bytového podniku Svit,

www.svit.sk

(Pokrač. na 2. str.)

Na skle maľované
Sobota začala v športovom duchu. Pod Skalkou boli majstrovstvá v hokejbale žiakov ZŠ, predpoludním sa otvoril 16. ročník Memoriálu Pavla Antala a pred Kolibou si dopoludnia deti mesta po-

zreli rozprávku O Fúzatej Snehulienke, vystúpenie DFS Jánošíček,
TS Štýl a UK Fantázia. Nechýbali
hry a súťaže pre deti v réžii CVČ.
Popoludní sa nádherne vyčasilo
(Pokrač. na 3. str.)
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Jedna otázka
pre Ing. Júliusa Žiaka
riaditeľa TS mesta Svit

Na základe početných pripomienok občanov
k tohtoročnej situácii v kosbe trávnatých
plôch obrátili sme sa na riaditeľa TS mesta
Svit Ing. Júliusa Žiaka s otázkou, prečo tieto
problémy nastali ? Tu je jeho odpoveď.
Mesto Svit vo svojej výmere vykazuje 84 ha trávnych
porastov. Po odpočítaní plôch, ktoré nevyžadujú stálu
údržbu v intraviláne mesta obhospodarujeme plochy o
výmere 57 ha. Myšlienkovo sa vrátim do výkosového
obdobia roku 2009. Pri kapacite strediska verejnej zelene personálnej a technického vybavenia sme boli
spôsobilí údržbu vykonávať. V tom roku sme započali
s prvou kosbou 5. mája a túto sme ukončili 26. júna s
následnými ďalšími výkonovými prácami.
V tomto roku sme začali udržiavať verejné priestory
10. mája, keď do dnešného dňa sme mali disponibilných 33 pracovných dní. Tieto v plných a polovičných
smenách sme naplnili len v počte 15. Veľká nepriazeň
počasia nám tieto práce znemožnila. Kto túto situáciu
vie objektívne zvážiť, tomu ďakujem, kto nie, tak zbytočne tento príspevok píšem.
Výpadok sme riešili cez všetkých ochotných pracovníkov Technických služieb, ktorí po sobotách a v predĺžených pracovných smenách neduhy počasia prekleňovali. Mnohí naši spoluobčania si svoje priedomie
udržiavali, ak to bolo na základe mojej požiadavky v
novinách Mesta Svit v apríli, srdečne ďakujem, ak na
základe vlastného prístupu, tá vďaka je ešte väčšia.
Povodne veľkého rozsahu nás minuli, voči tým iným
buďme aspoň zhovievaví. Veľké úsilie vynakladáme na
to, aby sme v maximálnej miere eliminovali dopady
dažďových dní.
Tento súčasný stav nás určite všetkých napĺňa nespokojnosťou. Verím, že nepriaznivý stav sa nám podarí v
krátkej dobe riešiť.

Zaznel školský zvonec, užite si prázdniny!
Pred pár dňami každý z vás hodnotil svoje vnútorné sily, schopnosti a
dosiahnuté výsledky svojej práce počas šk. r. 2009/2010. Zamýšľali
ste sa nad prežitými desiatimi mesiacmi v školských laviciach, hľadali
možnosti, ako spríjemniť chvíle očakávaných dvojmesačných letných
prázdnin. Pred pár dňami zaznel školský zvonec, ktorý ukončil ďalší
školský rok.
Dovoľte mi vysloviť poďakovanie – vám žiaci za vynaložené úsilie pri
plnení školských povinností v rámci vyučovacích hodín aj mimo vyučovacieho procesu, rodičom za pochopenie, morálnu a materiálnu podporu a pedagógom za trpezlivosť pri odovzdávaní a sprístupňovaní poznatkov súčasného ľudského poznania.
Som hlboko presvedčený, že dosiahnuté výsledky v oblasti prírodných
a humanitných vied, v oblasti umenia a športu, vás všetkých budú inšpirovať k ďalšej tvorivej práci.
Vážení kolegovia, milí žiaci, želám vám príjemné prežitie zaslúženej
dovolenky, či letných prázdnin, aby ste si odpočinuli, využili čaro slnečných dní a načerpali nových síl do nového školského roka 2010/2011.
Mgr. Ján Ryša

Koniec školského roka v ZŠ Mirová ul.

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

s. r. o. Svit. K tomuto bodu podal
informáciu predseda sociálnej
komisie J. Lörincz – oboznámil
poslancov so spôsobom a výsledkom prideľovania bytov v
tomto objekte.
Schválili rozpočtové opatrenie č. 27/2010 na zabezpečenie prenájmu priestorov terajšieho sídla MsÚ vo Svite, ďalšie
rozpočtové opatrenie na zabezpečenie inžinierskej činnosti – stavebného dozoru pre
nájomné bytové domy – 36 b. j. a
30 b. j., ktorá sa začne ešte tohto roku stavať vo východnej časti
mesta. Nevyhoveli žiadosti
spoločnosti Walkyra,s. r. o. Poprad a T. S. A., s. r. o. Svit o predĺženie prevádzovej doby v
Night Club and Motel Srdiečko
do 04.00 h. V zmysle platného

VZN je stanovený čas max. do
02.00 h. Poslanci sa rozhodli
stiahnuť z rokovania bod, v ktorom sa navrhovalo zakúpenie
služobného automobilu pre
potreby mesta. Schválili predaj
priľahlého pozemku k bytovému domu na Ul. kpt. Nálepku
č. 116 a bytového domu na Ul.
Štúrovej č. 279 a vzali na vedomie prehľad hospodárenia
Mesta Svit za prvých päť mesiacov roku 2010.
Interpelácie sa týkali vo veľkej
miere Technických služieb
mesta Svit. Poukazovali na problémy s výmoľmi na cestách,
odvozom komunálneho odpadu a kosbou. Zaznela otázka, či
sa navráti poštová schránka na
Ul. 9. mája pri Sintre, otázka
ohľadom využívania vysávača
na psie exkrementy, upozorne-

nie na rozdielnu výšku dvoch
brehov rieky Poprad, čo by
mohlo v budúcnosti spôsobiť
problém, ale odznelo i upozornenie na problémy s počuteľnosťou mestského rozhlasu.
Poslanci sa pýtali na možnosť
zväčšenia parkoviska pri futbalovom štadióne, vykosenia
trávy okolo cyklistického chodníka, dôvod vytekajúcej vody
na Štúrovej ulici a neúčasti zástupcov Mesta na záverečnom
koncerte ZUŠ.
Diskusia obsahovala príspevky
poslancov a zamestnancov MsÚ,
týkajúce sa najmä kosby trávy v
meste, ale i situácie v ZUŠ. Zaznela otázka, či by sa nedalo akokoľvek pomôcť zo strany mesta
zaplaveným mestám, napr.
Kežmarku.
V časti diskusie sa rokovalo aj o
športovej hale a poslanci odporučili primátorovi mesta uzavrieť

Foto: S. Pjaták

zmluvu na zabezpečenie rekonštrukcie podlahy – palubovky v ŠH s firmou Pesmenpol,
s. r. o. Prešov v maximálnej cene
9036,- eur vrátane DPH. Po konečnom vysporiadaní podĺžnosti
MŠK Iskra Svit voči Mestu
schválili tomuto basketbalovému
klubu pridelenie dotácie na rok
2010 vo výške 5600,- eur. Po
zmene geometrického plánu
opätovne schválili predaj priľahlého pozemku k bytovému domu súp. č. 223 na Komenského ulici. Schválili zriadenie vecného bremena žiadateľovi L. O.
za účelom príjazdu k vlastnému
pozemku.
V závere informoval primátor prítomných, že projekt na výstavbu Domova dôchodcov Pod
Skalkou nebol vo veci čerpania
eurofondov, ani v spolufinancovaní zo štátneho fondu rozvoja bývania úspešný.
-vž-
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Ocenený Senior

Dni mesta pod slnečným nebom

Fantázia ani tentoraz nesklamala.

Skupina Oregon spievala Nedvědovcov

Tradične pekné vystúpenie Jánošíčka.

(Dokonč. z 1. str.)
a s pribúdajúcimi lúčmi slnka prichádzali aj diváci. A mali sa veru

tu – športová, country a spoločenská v štýle Picasso. Skupina
Oregon zaspievala piesne bratov
Nedvědovcov, úžasnú atmosféru
sa podarilo vyčariť talentovaným
spevákom Kočovného divadla
Drak z Prešova, ktorí priniesli najznámejšie melódie z muzikálu Na
skle maľované. Po nich na pódium vybehli členovia Boney M
Party group, ktorí rozospievali publikum chytľavými melódiami tejto
slávnej diskotékovej skupiny. Pódium po nich už patrilo hudobnej
skupine Sonáta – tá dokázala vy-

tvoriť tú pravú tanečnú náladu,
parket sa postupne zapĺňal, ľudia
sa v tomto areáli cítili príjemne a
mnohí sa s touto výbornou hudobnou produkciou v neskorých večerným hodinách len ťažko lúčili.
Dni mesta ešte doplnil turnaj
v mužskom futbale a dobrá nálada
v areáli Križiaka a sprístupnená výstava výtvarných prác žiakov a absolventov ZUŠ vo Svite. Deň to bol
vskutku vydarený – samozrejme,
aj vďaka priazni počasia.
-vžFoto: O. Budiš
S. Pjaták

Pavel Drugaj

Bernardeta Točeková
na čo pozerať. Spieval spevokol
Senior, DH Sviťanka a na záver jej
koncertu prevzal Ďakovný list
OOS v Poprade najstarší hrajúci
člen Ján Dobák, ktorý sa dožil 75ky a plných 57 rokov hrá v tomto
telese. Nemohol chýbať FS Jánošík, zaspievala aj talentovaná Nikolka Remeňová a potom prišiel
rad na hostí. Striedali ich tri módne kolekcie študentov SOŠ zo Svi-

Boney M Party Group

Módna prehliadka
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Mladí umelci zo svitskej ZUŠ vystúpili v Českej Třebovej
Na pozvanie riaditeľa Základnej umeleckej školy
v Českej Třebovej MgA. Bohuslava Mimru zúčastnila sa v
máji delegácia učiteľov a žiakov zo ZUŠ Svit slávnostného programu, ktorý sa konal pri príležitosti 65. výročia založenia ZUŠ v Českej
Třebovej.
Aj napriek veľmi zlému
počasiu, ktoré nás sprevádzalo celou cestou, neutíchajúce dažde, na
niektorých miestach povodne, ba dokonca aj
sneh, sa nám podarilo
šťastlivo prísť do cieľa
cesty.

Naši žiaci boli pozvaní, aby obohatili tento slávnostný program
o niekoľko programových čísiel a pod vedením svojich učiteľov
tak vytvorili hodnotný príspevok k tejto milej slávnosti.
Veľmi nás teší, že sme svojim vystúpením naplnili predstavy
hostiteľov a tým prispeli k obohateniu kultúrneho programu a k naplneniu predstavy
o ďalšej veľmi úzkej vzájomnej spolupráci našej ZUŠ Svit a partnerskej ZUŠ v Č. Třebovej.

Na obr. J. Ištvánik riaditeľ ZUŠ Svit pri pozdravnom príhovore.

MLADÝ VEDEC
Aj v tomto školskom roku sa žiaci ZŠ na Ul. mieru zapojili do celoslovenskej korešpondenčnej
súťaže časopisu MLADÝ VEDEC. Tesne pred
odovzdávaním vysvedčení organizátori zverejnili výsledky.
V absolútnom poradí bez rozdielu veku a typu školy (ZŠ alebo SŠ) obsadila Martina Papcúnová 4. miesto a Michal Faix 43. miesto. V kategórii žiakov 8.
ročníkov ZŠ im patrila druhá a tretia pozícia.
Oliver Želonka sa do prvej päťdesiatky celkového
poradia síce neprebojoval, získal však najviac bodov
a prvenstvo v kategórii žiakov 5. ročníkov ZŠ.
Do súťaže sa zapojil aj náš bývalý žiak (v minulosti
v tejto súťaži tiež úspešný) Michal Polovka, v súčasnosti študent 1. ročníka SPŠ Poprad. Obsadil 40.
miesto bez rozdielu veku a 3. miesto v kategórii 1.
ročníkov SŠ. Organizátori im posielajú vecné ceny.
RNDr. Danica Božová

Chýbalo len slniečko...
Posledný júnový štvrtok popoludní sme privítali v našom meste milú delegáciu žiakov a učiteľov z Českej Třebovej, ktorí boli hosťami mesta a zároveň ZŠ na Ul. mierovej.
Dvanásť dievčat a dvaja chlapci, žiaci družobnej
školy so svojim riaditeľom a triednou učiteľkou si so
záujmom prezreli naše mesto. Na lepšie oboznámenie sa so Svitom im bolo premietnuté DVD o jeho histórii. Večer sa spoločne s našimi žiakmi zabavili na diskotéke a ráno sa pustili poznávať naše veľhory, ktoré len s námahou,spod mrakov,ukázali svoju krásu.
Po náročnom dni im veľmi dobre padla naša voda v
krytej plavárni. Zaplávali si, boli nadšení, ale zrazu tu
bola sobota, keď ich malí priatelia vyhrali turnaj vo futbale a to bol aj okamih lúčenia. Ťažko sa im odchádzalo, veď tu stretli priateľov, ktorých už poznali z našej návštevy v Českej Třebovej. Deti i ich pedagogický sprievod vyjadrili poľutovanie, že tieto návštevy sú
len také krátke, ale i nadšenie, že sú zároveň tak úžasné.
Poďakovanie patrí vedeniu mesta, riaditeľke ZŠ
Mierová ul. L.Szabovej a Nadi Kumorowitzovej z CVČ
za spoluorganizáciu pobytu našich priateľov, z ktorého si odnášali domov pekné spomienky na naše malé mestečko.
Mgr. Jozefa Fraňková

Žiaci ZUŠ Svit predviedli
v družobnom meste hodnotný program.

KORSEM - korešpondenčný seminár
Prírodovedecká fakulta Bratislava bola organizátorom celoslovenského korešpondenčného prírodovedného seminára KORSEM pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ a príslušné ročníky osemročných gymnázií.
Do súťaže sa zapojilo spolu 5593 žiakov z celého Slovenska. Najlepších 40 bolo za odmenu pozvaných na týždenné sústredenie, ktoré sa uskutoční v júli
v Banskej Štiavnici. Patrí k nim i žiačka 7. B ZŠ Mierová, Svit Kristína Petrovská, ktorej sa z maximálneho počtu bodov 30 podarilo získať 28, čo je tretí najlepší výsledok. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
RNDr. Danica Božová

Ocenenie v Poprade
V závere júna sa žiaci Základnej školy na ulici Mieru zúčastnili
slávnostného ocenenia úspešných žiakov, ktoré organizovalo
mesto Poprad spolu so Školským úradom v Poprade a Centrom voľného času v Poprade.
Ocenení žiaci reprezentovali
školu a umiestnili sa na prvých
troch miestach v rôznych súťažiach a olympiádach.
Ocenené boli nasledovné kategórie: V biologickej olympiáde sa
na 1. mieste umiestnila Martina
Papcúnová z 8.A, za 2. miesto
v biologickej olympiáde bola ocenená Zuzana Petrovská z 8.B, ktorá sa zároveň umiestnila na 2. mieste aj vo fyzikálnej olympiáde. V dejepisnej olympiáde nás veľmi úspešne reprezentovala Miriam Krettová zo 6.B, ktorá obsadila 1. miesto. Na olympiáde v anglickom jazyku školu reprezentovala Jana
Šikorská zo 7.B, ktorá obsadila krásne 2. miesto. Na súťaži Hviezdoslavov Kubín na 3. mieste skončila Kristína Petrovská zo 7.B a na súťaži Slávik Slovenska obsadila 2. miesto Bianka Petriláková z 3.B.
Oceneným boli odovzdané ďakovné listy primátora mesta Poprad a peňažné
poukazy. Všetkým oceneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy
a prajeme im naďalej veľa úspechov.
Mgr. J. Dikantová
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Prezidentom ZHK SR Ľudovít Budzák,
hlavný kontrolór mesta Svit
V Tatranskej Lomnici sa 10. - 11. júna 2010 uskutočnil už
XVII. snem Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, za účasti 114 členov ZHK SR v priestoroch
hotela Sorea – Titris. Hlavnými témami rokovania boli úpravy
vnútorných noriem ZHK SR, oblasť vzdelávania a spolupráca s
partnermi združenia, akými sú Najvyšší kontrolný úrad SR, MV
SR, Úrad vlády SR, ZMOS a profesné združenia ekonómov a
prednostov v územnej samospráve. Úvod rokovania patril
schváleniu programu dvojdňového rokovania snemu, ktorého
prvý deň bol doplnený o voľbu do orgánov ZHK SR.
Po uskutočnenej voľbe a sčítaní hlasov, bol pre obdobie rokov
2010 -2014, po sčítaní hlasov, v
prvom kole s nadpolovičným
počtom hlasov zvolený, doterajší prezident ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák, hlavný kontrolór
mesta Svit. Vo svojom krátkom

príhovore poďakoval všetkým za
prejavenú dôveru a zopakoval,
že len s ich podporou dosiahol v
minulosti prezentované výsledky, a preto dúfa, že každý člen
mu túto podporu naďalej zachová.
Združenie hlavných kontroló-

NOVINKY V KNIŽNICI
Timea Keresztényiová –
Sama mama
Keď ste slobodná a máte dieťa,
slobodná vlastne vôbec nie ste.
Ako žiť, vychovávať, zarábať, randiť, nezblázniť sa a byť jedinou, na
ktorej všetko stojí a s ktorou všetko padá. O strachu, výčitkách, smútku a tragikomických príhodách, aké single mamy zažívajú denne.
Eva Bacigalová – Čistá nuda
Žiarlivosť nie je len vďačným námetom na vtipy. To, čo na prvý
pohľad vyzerá ako štandardné manželstvo dvoch obyčajných ľudí,
sa dokáže nenápadne zmeniť na nezvratný deštruktívny proces.
O citovom vydieraní, rafinovaných manipuláciách a psychickom násilí, ktoré sme schopní páchať práve na tých najbližších.

Interaktívne už aj
v ZŠ Mierová ul.
Začiatkom júna 2010 bola slávnostne uvedená do používania
multimediálna učebňa. Spolu so žiakmi 1.A triedy s učiteľkou
Mgr. Lenkou Smolkovou pomohli prestrihnúť slávnostnú
pásku pán primátor PaedDr. Rudolf Abrahám a vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu Mgr. Ján Ryša. Učebňa je vybavená interaktívnou tabuľou s potrebným príslušenstvom.

Vyučovacia hodina sa niesla
v znamení Majstrovstiev sveta

vo futbale. Za každú vyriešenú
úlohu strelilo družstvo 1.A (Slovensko) gól. Zápas
skončil veľmi priaznivo pre 1.A (Slovensko) - 5:0.Žiaci
sa aktívne zapájali
do riešenia všetkých úloh. Interaktívna tabuľa bola
pre nich hračkou.
Počas zápasu boli
dve prestávky, kedy
si žiaci interaktívne

rov miest a obcí Slovenskej republiky v období rokov 2010 –
2014 bude pokračovať v posilňovaní nezávislého postavenia
hlavných kontrolórov v systéme
kontroly samosprávy. Základným cieľom bude zabezpečenie
vzdelávania na celoslovenskej,
ako aj regionálnej úrovni regionálnych sekcií.
Na dosiahnutie týchto cieľov
bude ZHK SR:
1/ V maximálnej miere pomáhať členom pri vytváraní optimálnych pracovno-právnych podmienok na obciach, pôsobením
na oblasť legislatívy Slovenskej
republiky, alebo bezprostredne

Jedna otázka

formou rokovaní s predstaviteľmi zákonodárnej a výkonnej moci.
2/ Efektívnou formou spolupracovať s masovokomunikačnými prostriedkami, zabezpečovať informovanie odbornej aj širokej verejnosti so zámermi ZHK
SR.
3/ Zintenzívni úsilie o rozširovanie členskej základne ZHK
SR.
4/ Naďalej skvalitňovať formy
spolupráce s NKÚ, MV SR,
VÚC, AVS, AKE, APUMS a
ostatnými stavovskými združeniami v územnej samospráve.
5/ Aktivizovať a zintenzívňovať
prácu vo vzdelávaní a publikačnej činnosti ZHK SR a jej členov.
(bk)

pre MUDr. J. Lörincza –
predsedu Komisie bytovej,
sociálnej, zdravotnej a verejného poriadku pri MsZ vo Svite

„V uplynulých dňoch boli odovzdané byty v novopostavenom bytovom dome na Ul. Fraňa Kráľa. Akým spôsobom sa
prideľovali?“
Na základe podaných žiadostí o pridelenie nájomného bytu v bytovke na Ulici Fraňa Kráľa vo Svite sme na Komisii bytovej,sociálnej,zdravotnej a verejného poriadku postupovali podľa VzN
mesta Svit a Ministerstva výstavby a regionálného rozvoja.Tieto kritériá boli kľúčom k posúdeniu žiadateľov o nájomný byt.
Prvým z nich bolo, aby príjem žiadateľa neprevyšoval trojnásobok
životného minima, počítaného na počet členov v rodine žiadateľa o
byt.Príjem žiadateľa však musel byť vysoký minimálne tak, že po zaplatení všetkých nákladov na byt muselo aspoň jedno životné minimum na všetkých členov domácnosti žiadateľovi zostať.
Druhým kritériom bol trvalý pobyt v meste Svit, alebo zamestnanie v meste Svit.Komisia sa k týmto žiadostiam zišla 4-krát. Kto prešiel týmito kritériami, mal nájomný byt pridelený.
Pridelených bolo 32 bytov . Vo VzN je ďalej uvedené, že z počtu
odovzdaných bytov má primátor mesta právo na pridelenie 10% bytov, bez dodržania doteraz uvedených kritérií. Rudolf Abrahám svoje právo využil a pridelil 4 byty osobám, ktoré sú pre mesto potrebné a pre ďalší jeho rozvoj znamenajú prínos.

nám podarilo aspoň jednu učebňu
takto zmodernizovať a veríme, že
postupne pribudnú i ďalšie.

zahrali pexeso a puzzle. Prácu
s interaktívnym perom si vyskúšali aj hostia. Sme radi, že sa

S interaktívnou
tabuľou vytvoríme
skutočne dynamické vyučovacie
prostredie na ktoromkoľvek predmete.
Ing. Elena Berezovskijová,
ZŠ Mierová ul.
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Pestrá mozaika s hudbou
23. júna 2010 sa v DK vo Svite uskutočnil žiacky a absolventský koncert ZUŠ
SVIT pod názvom „Programová mozaika“, v réžii Vlasty Horňákovej a dramaturgii
Eleny Hlinickej, Evy Karhutovej a Jána Halandu.
V komornej atmosfére a so sprievodným lách), trúbku (G. Mizera), zobcovú flautu (J.
slovom Zdenky Križanovej sa odprezentova- Hricová) a akordeón (J. Lopata). Hosťom
li žiaci hudobného, tanečného a výtvarného programu bol bývalý žiak Tomáš Koky.
odboru, pod vedením skúsených pedagóPo úctyhodných výkonoch všetkých žiagov. V programe vystúpili: duo zobcových kov sa účinkujúci rozlúčili záverečným obrafláut (Ľ. Harajdová, Z. Krettová), Improvizač- zom, kde dostali za svoje výkony od predný krúžok (B. Chybová), TS Štýl (B. Chybo- sedu OZR ZUŠ Svit Ľubomíra Horňáka pová, R. Hrušková, S. Lišková, D. Kozubová, ďakovanie a sladkú odmenu za asistencie
B. Šebestová), dievčenská spevácka skupi- Jany Haukeovej. Na záver sa riaditeľ školy
na a ľudová hudba (J. Kuchár, P. Ceľucho- Jozef Ištvánik prihovoril a slávnostne odová), Detská hudobná kapela (Z. a T. Proko- vzdal absolventské vysvedčenia. Pri vchode
povi, T. Kuchčáková, C. Legutký, M. Kniž- do kinosály ste mohli obdivovať vystavené
ka), DFS Jánošíček (B. Barboričová, J. Ja- práce žiakov výtvarného odboru pod vedevorský, M. Kičinová, M. Šoltys, J. Šoltyso- ním Aleny Kolumberovej.
vá, M. Horňák), Tanečná prípravka TO (R.
Medzi sprievodné podujatie Dní mesta
Dobiasová, S. Talarčíková, K. Feteriková, možno rátať aj výstavu výtvarných a absolA. Hanzeľová, S. Kalászová, J. Kovalová, E. ventských prác nad poštou vo Svite od 15.
a N. Leskovjanské, S. Lelkesová, S. Mlyn- do 28. 6. 2010. Na záver treba poďakovať
ská, R. Žoldák), sólisti hudobníci v hre na: všetkým, ktorí sa na realizácii podujatia pokeyboard a spev (M. Králiková), gitaru (M. dieľali a účinkujúcim za krásny zážitok.
Madzinová, B. Ďurec), klavír (A. Hučková,
Vlh
D. Lištiaková, S. Lesná, G. Mizera, F. Po-

TS Štýl

Vo Svite bolo vidieť „Zem Fantázia“ aj bez ďalekohľadu
9. jún 2010 bol vo Svite pre fanúšikov umenia detí a mládeže malým sviatkom. Umelecký klub Fantázia v spolupráci
s mestom Svit a SZUŠ Fantázia Batizovce prezentovali svoju
činnosť i nadobudnuté umelecké vzdelanie celovečerným
programom „Zem Fantázia na obzore“. A že sa bolo na čo dívať, môžu potvrdiť stovky divákov, ktorí si mali možnosť program pozrieť.
Aj napriek pretrvávajúcej kríze chytajúcich choreografiách, mivo všetkých oblastiach nášho ži- moriadnymi hudobnými vystúpevota, ktorá sa prejavuje v umení
stagnáciou počtu kultúrnych podujatí a množstvom problémov
so zabezpečením aspoň tých,
ktoré sa realizujú, dokázali mladí
umelci zo Svitu a ostatných obcí, že nie je všetko len o finančnej náročnosti. Je to najmä o zápale niečo vytvoriť a o tom, že ak
sa chcú tešiť záujmu, musia v
škole naozaj tvrdo pracovať, venovať svojmu vzdelaniu svoj čas,
disciplínu a musia k umeniu pristupovať s láskou.
Ak ste náhodou boli divákmi
jedného z troch vystúpení, ktoré
boli v Dome kultúry vo Svite realizované, potom iste viete, o čom
hovorím či píšem. Naozaj mimoriadne výkony divadelného odboru, so zápalom vlastnoručne
vyrobené kulisy a pozháňané
požičané rekvizity vytvorili z celého koncertu vystúpenie, ktoré
už možno nazvať veľkou javiskovou formou.
niami a speváckym umením. Pri
Celý divadelný motív plavby pi- netradičnom námete pirátskej
rátskej lode za pokladom bol po- lode rezonuje záverečná mypretkávaný tanečnými vystúpe- šlienka, že našim najväčším poniami detí v šiestich, za srdce kladom je vzájomná láska.

Spolu s deťmi od najmenších
až po tých najstarších školákov
už tradične boli účinkujúcimi i
naši mladí nadšení učitelia, ale aj
staršia mládež, ktorá kráča v
umeleckom vzdelávaní už vo
vyšších stupňoch. Myslím, že sa
nemohol nájsť ani jeden neprajník, ktorý by po tomto umelec-

ste uvedený program z rôznych
dôvodov nevideli, môžete tak
trošku ľutovať, lebo záverečné
defilé v rytmoch hudby hudobnej skupiny BONEY-M, pri ktorom sa na javisku zhromaždilo a
rozlúčilo všetkých takmer 100
účinkujúcich, vyvolalo nielen
búrlivý potlesk, ale i nejednu

kom zážitku mohol čestne povedať, že naše deti nie sú pripravované v jednotlivých odboroch
umeleckého vzdelávania na vysoko profesionálnej úrovni. A ak

slzu dojatia nad čímsi mimoriadnym, čo naše deti pod odbornou
taktovkou svojich pedagógov
dosiahli.
Ing. Mária Petruščáková
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Športový deň seniorov
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
pripravila po prvýkrát vo svojej činnosti stretnutie členov ZO
pri športovej činnosti.

častnili členovia rôznych vekových kategórií. K najstarším
účastníkom patrili Eleonóra Za-

Výbor ZO ho pripravil ako
NULTÝ ročník s cieľom dostať
členov do prírody a posilniť
športovou činnosťou nielen ducha, ale i ich fyzickú zdatnosť.
Športový deň sa uskutočnil v
piatok 18. júna v priestoroch
parku pred Domom opatrovateľskej služby a Klubom dôchodcov vo Svite na Štúrovej ulici.
Organizátorom sa zaprezentovalo 35 členov a hostí, ktorí postupne prechádzali jednotlivými
stanovišťami, kde si mohli preveriť ešte svoju šikovnosť pri
práci s metlou medzi prekážkami s tenisovou loptičkou, hádza-

POĎAKOVANIE
Ďakujeme touto cestou všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť
s našou drahou mamkou

Katarínou JADAMCZIKOVOU
na jej poslednej ceste. Osobitne ďakujeme pánovi kaplánovi Vincentovi Polákovi
za dôstojnú rozlúčku a lekárskemu personálu NsP
v Poprade za starostlivosť
a opateru. Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Dcéry Katka a Majka
s rodinou

ˇ
Spolocenská
rubrika
 NARODILI SA
Andrej Kuchcík, Andrej Štrbka,
Boris Boron, Natália Uhrinová,
Lucia Čírska, Maroš Zamiška,
Karolína Čonková, Alexandra
Hajdíková, Juraj Jacko, Lucia
Molitorisová

 MANŽELSTVO UZATVORILI
Lukáš Balco a Jarmila Kotysová,
Peter Lenčéš a Anna Orosová

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

ní šípkami do terča, triafaní do
odpadového koša, ako aj hode
pinpongovou loptičkou na cieľ a
nezabudlo sa ani na kop loptou
na bránku. Bolo radosť sledovať, s akou zanietenosťou a snahou o čo najlepší výsledok sa
snažili súťažiaci.
K zaujímavostiam športového
dňa určite patrí aj to, že sa ho zú-

charová (87) a Jozef Drevko (83).
To všetko sa vyhodnotilo, určili vítazi a pri občerstvení, ktoré
pripravila AMZ s.r.o. sa za sprievodu harmonikára, člena ZO
JDS Emila Horňáka, všetko
skončilo za príjemného počasia
spevom a dobrou náladou. A to
bol zmysel celej akcie.
-ákFoto: A. Gejdošová

HOTEL RUŽBACHY
v prekrásnom prostredí kúpeľov Vyšné Ružbachy ponúka
ubytovanie na letné dni. Pri hoteli je tenisové, basketbalové
a volejbalové ihrisko, stolný tenis, kryté ohnisko, výlety.
Cena ubytovania: 9-12 eur/noc
Polpenzia:
dospelí 6,- eur/den, deti do 15 rokov - 3,- eur.
Kontakt: 0905 295 147, hotelruzbachy@hotelruzbachy.sk
www.hotelruzbachy.sk

70 ROKOV
Mária Bednárová, Mária Konterová
75 ROKOV
Štefan Neuvirth, Jozef Babjarčík, Margita Gogoľová, Františka Božová, Ladislav Németh,
Helena Diviaková, Ján Dobák,
Zuzana Zbellová
80 ROKOV
Zdenek Holiga, Katarína Tomášeková, Anna Skokanová
85 ROKOV
Paulína Bednárová,Milan Hložka

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Jozef Bujdoš, Stanislav
Klein, Katarína Jadamcziková, Jozef Kréta, Eliáš Tvaružek, Augustína Martinková,
Helena Tengyová, Ján Kuruc
a Anton Genčúr.

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

INZERÁTY
Predám tatranský profil
- perodrážka, brúsený
I. trieda 4,00 eur
II. trieda 3 eur
v ponuke aj dlážkovica a dokončovacie lišty. Doveziem.
Tel: 0915 863 227,
0911 168 980.
 Kúpim 2-izbový byt vo Svite.
Č. tel.: 0907 649 468.
 Predám záhradu, chatu,
sklenník v osade Máj Svit.
Volať po 18,00 hod. Č.t. 7756
783.
 Predám kovovú smaltovanú
vaňu z bytového jadra vo
výbornom stave. Tel. 0905 905
384.
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Slovensko tretie na Majstrovstvách sveta

Svit bude dejiskom
majstrovskej svetovej súťaže!
V dňoch 14.-21. júna 2010 sa uskutočnili v Poľsku na rieke
San 30. Majstrovstvá sveta v love rýb na umelú mušku. V Slovenskom 5-člennom reprezentačnom družstve sa ich zúčastnil už po 6-ty krát aj Miroslav Antal zo Svitu. Tento úspešný svitský reprezentant v roku 2004 získal 2 zlaté medaily za družstvo, ale aj ako jednotlivec sa po tretíkrát sólovo umiestnil do 10. miesta.
Na tomto jubilejnom 30.ročníku skončilo družstvo Slovenska z 27. krajín sveta a 135-tich
pretekárov na veľmi peknom
3.mieste za prvými z Česka a
druhými z Francúzska. Boli to
veľmi náročné preteky, pretože
na rieke San sa po veľkých dažďoch, podobne ako na Slovensku, ryby chytali veľmi ťažko.
O to väčší je úspech našich
pretekárov, ktorí do poslednej
chvíle museli bojovať o medaily.

MAJSTROVSTVÁ SVETA
Podobné významné podujatie čaká aj Slovenskú republiku.
Je pozoruhodné a zaujímavé, že

3.- 8. augusta 2010 sa uskutočnia v spolupráci s mestami Svit a
Liptovský Hrádok 9. Majstrovstvá sveta v love rýb na umelú
mušku v spomínaných lokalitách!
Preteky budú 5.- 7. augusta
2010 na rieke Váh a Belá pri
Liptovskom Hrádku a na rieke
Poprad pri Svite. Zúčastní sa
ich aj Miroslav Antal, ale tentokrát v úlohe reprezentačného
trénera. Pod jeho vedením obsadilo družstvo Slovenska na
Majstrovstvách sveta v Portugalsku 2.miesto a jeho syn Gabriel, ktorý bol v tom čase juniorom, skončil na 3.mieste. Za to

Miro Antal (vpravo) so svojím poľským priateľom ,,Harnašom“.

mu patrí naše úprimné poďakovanie.
Verím, že občania mesta Svit
prídu povzbudiť pretekárov z desiatich krajín sveta a dozvedia sa
viac o tomto krásnom športe,
ktorý nie je len o chytaní rýb a
ich privlastnení, ale aj o ich pus-

tení naspäť do vody. Bližšie informácie na

www.youthflyfishing2010.sk
Ing. Milan Fecko

predseda Miestnej organizácie Slovenského rybárského
zväzu Svit

Umenie zo srdca
„Umenie je vždy pokus preskočiť všetky hranice,
každé spoznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie
zo života a táto naša odvaha je nádherným zdrojom
krásna…“, takéto motto obsahovala pozvánka na
vernisáž žiakov výtvarného odboru ZUŠ vo Svite.

V utorok 15. júna 2010 sa v priestoroch nad poštou
stretli tí, ktorí majú záujem o výtvarné umenie s predstaviteľmi mesta Svit na čele s primátorom PaedDr. R. Abrahámom, poslancami MsZ a ďalšími hosťami, medzi inými aj
poslancom za VÚC Ing. M. Baranom, aby si vypočuli hodnotenie výtvarného odboru za uplynulý školský rok.

V krátkom kultúrnom programe v podaní
členov hudobného odboru predstavila kurátorka vernisáže Alena Kulomberová, učiteľka ZUŠ práce žiakov, medzi ktorými pozornosť návštevníkov vernisáže pútali absolventské práce Veroniky Bobríkovej, Moniky
Chrenkovej a Dominiky Kovalčíkovej. -ák-
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Botanikiáda
Dňa 19.5 2010 sme navštívili Botanickú záhradu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Botanikiáda. Prvé kolo prebiehalo v škole vyplnením on-line testu, 15-ti žiaci piateho ročníka úspešne vyplnilii test, ale iba dve najúspešnejšie žiačky sa mohli
osobne stretnúť s usporiadateľmi tohto krásneho doobedia.
Hoci nám počasie neprialo, organizačný tím projektu nám vytvoril
príjemnú atmosféru. Lenka
Ridillová a Lenka Budzáková
(na obr.) – žiačky 5. B triedy
sa stali súčasťou hravých foriem spoznávania rastlín
a ekosystémov. Tropické
motýle v skleníkoch botanickej záhrady tvorili súčasť celej prehliadky nádherného
areálu univerzity. Súťaživosť
si vyskúšali v žltom družstve
so svojimi rovesníkmi z celého východného Slovenska.
My, učitelia, sme popri
odborných prednáškach zabudli celkom na čas. Spolu s
občerstvenim a ochutnávkami plodov z orientu, ktoré vypestovali v botanickej záhrade, sme plní zážitkov ešte
posedeli pri chutnom obede
a potom sme opäť vyrazili na
cestu domov. Vďaka tomuto
projektu som pochopila, aké
je dôležité vzbudzovať u detí
záujem o našu krásnu prírodu. Ďakujeme ľuďom, ktorí
sa stali súčasťou projektu Botanikiáda a všetkým, vďaka ktorým sme
prežili naozaj krásny deň.
Ing. Miriam Kremmerová, ZŠ Mierová

Naši jubilanti v obradnej sieni MsÚ.

Foto: A. Pálešová

Príďte na otvorenie
náučného chodníka Baba!
V nedeľu 25. júla 2010 o 10. h sa uskutoční otvorenie náučného
chodníka Baba. Chodník, ktorý začína pri reštaurácii Štokava a kopírujúc pôvodný NCH z roku 1988 po zelenej značke sa tiahne po
hrebeni PR Baba až do Lopušnej doliny, má 5 zastávok, na ktorých
sa návštevníci zoznámia s faunou, flórou, či geológiou prírodnej rezervácie. Po slávnostnom otvorení sa uskutoční prvý pochod náučným chodníkom.
Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s.v rámci programu Zelené oázy.

Z denníka polície
 26. mája bola hliadka privolaná do predajne Farby-laky v priestoroch Kultúrneho domu, kde došlo ku krádeží 180,- € z pokladničnej kasy predajne. Predavačka oznámila, že mala v predajni štyroch mužov rómskeho pôvodu vo veku asi 40 rokov. Dvaja boli oblečení v montérkach modrej farby a dvaja v tričkách a rifliach. Uvedené osoby predavačku dlho zdržiavali v chodbe predajne, kde jeden z nich zatiaľ vybral finančnú hotovosť z pokladne. Na to, že bola okradnutá, prišla až po ich odchode. Hliadka uvedenú predajňu
uzatvorila a prípad krádeže odovzdala do rúk štátnej polície.
 27. mája sa z Mestského cintorína ozýval hlučný plač. Pozostalí tak veľmi smútili za svojím zomrelým starým otcom, že ich emócie pod vplyvom alkoholu sa stali neovládateľnými. MsP zmiernila
ich veľký žiaľ vyprevadením z cintorína.
 27. mája sa v popoludňajších hodinách v predajni Sintra dopustil
krádeže detského šampanského maloletý štvorročný Michal S. zo
Svitu. Mestská polícia vykonala návštevu u rodiny maloletého a
spolu s vedúcou predajne prípad krádeže prejednali.
 29. mája službukonajúca hliadka asistovala štátnej polícii pri
rozbití sklenenej výplne predajne Snowbee v budove Baba. Odhadnutá škoda 800€ a tiež prítomnosť krvi na rozbitom skle posunuli tento prípad do šetrenia OO PZ.
 31. mája sa v rieke Poprad nachádzal muž, ktorý sa pod vplyvom
alkoholu nedokázal vyslobodiť spod tlaku vody. Skôr, ako na miesto
dorazila hliadka, privolaná RZP topiacemu už poskytovala prvú pomoc.
 2. júna na základe oznámenia MsP preverovala informáciu, podľa ktorej dochádzalo k stavbe drevenej búdy na Ulici Mieru, kde
Ján Č. zo Svitu realizoval stavbu bez stavebného povolenia. Jánovi Č. bolo odporučené hliadkou MsP zastavenie stavby a dodatočné vybavenie stavebného povolenia na MsÚ na odbore výstavby.
 4. júna aj v našom regióne ohrozovala prívalová voda z rieky Poprad niektoré záhrady v mestskej časti Pod Skalkou. Hliadka vyčistila upchatú mrežu pri prepadovom zvode do kanála. Prečistenie nebolo postačujúce, voda naďalej tiekla veľkým prúdom, zasahovať museli hasiči.
 6. júna vo večerných hodinách bola odchytená kuna, ktorá sa
pohybovala v mestskej časti Pod Skalkou. Mestská polícia prevzala kunu od Pavla M. a odniesla ju k zverolekárovi. Ten po jej prehliadke odporučil zviera pustiť do voľnej prírody.
 9. júna hliadka obdržala telefonickú informáciu o tom, že v bytovom dome na Ulici Štúrovej niekto v jednom z bytov neustále vyklopkáva. Po príchode MsP bolo počuť za dverami hlas ženy, ktorá spadla z postele a dostala sa medzi skrine, odtiaľ sa nemohla
dostať. Privolaný syn otvoril byt a spolu s hliadkou uložili jeho mamu do postele.
 10. júna sa na SOŠ vo Svite odohrávala dráma, ktorá pretrvávala dlhšie medzi spolužiakmi. Maximilián Z. sa vyhrážal spolužiakom znásilnením. Jeho agresivita narástla do takých rozmerov, že
riaditeľ školy mu udelil podmienečné vylúčenie zo školy. Štátna polícia ho odmenila zákazom vstupu do objektu tejto školy a zároveň
zákazom približovania sa k poškodeným spolužiakom.
 18. júna v neskorých nočných hodinách došlo v pohostinstve
Janáček ku krádeži. Majiteľka tohto pohostinstva touto krádežou
prišla o finančnú hotovosť vo výške 400€ a tiež o kľúče. Vzhľadom
na to, že išlo o trestný čin krádeže, mestská polícia odporučila majiteľke pohostinstva obrátiť sa na tunajšie OO PZ.
 18. júna sa dostavila na útvar MsP Iveta Šoltisíková zo Svitu,
aby odovzdala nájdenú peňaženku, v ktorej boli okrem peňažnej
hotovosti aj doklady. Majiteľ peňaženky František J. z Batizoviec si
ju prevzal ešte v ten istý deň.
 19. júna pod vplyvom alkoholu došlo v obchode Sintra ku krádeží. Anton V. zo Svitu si počas nákupu vložil do vreciek nohavíc alkohol a syr. Pre opakovanú krádež ho prevzali príslušníci OO PZ vo
Svite.
 24. júna ohrozoval maloleté deti poplašnou zbraňou Ján Š. zo
Svitu, ktorý zjavne vykazoval prítomnosť požitia alkoholických nápojov. Z dôvodu opakovanej manipulácie so zbraňou mu hliadka
MsP uvedenú zbraň odňala a začala s Jánom Š. riešenie priestupkového konania s blokovou pokutou.
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Úspechy detí Centra voľného času vo Svite
Centrum voľného času vo Svite ponúka možnosti na rozvoj záujmov a koníčkov deťom a mládeži v ich voľnom čase. Pripravujeme program pravidelnej záujmovej činnosti,
organizovanej formou krúžkov a príležitostnú činnosť, ktorú uskutočňujeme prostredníctvom rôznych súťaží, turnajov, výstav, tvorivých dielní, kvízov, olympiád. Deti sa tak
prezentujú na pôde mesta, ale aj na regionálnej a celoslovenskej úrovni.
V školskom roku
2009/2010 pracovalo
v CVČ 25 krúžkov, z toho dva boli rozdelené
do troch skupín, jeden
do dvoch pre vysoký
záujem detí a jeden
krúžok (klub šitia) po 1.
polroku ukončil činnosť
pre nízku účasť detí.
Záujmové útvary
boli rozdelené do oblastí:
−telesnej a športovej,
kde mali zastúpenie basketbalové krúžky dievčat a chlapcov:
 prípravka – tréner: Ing. A. Kazimír,
 staršie mini žiačky – trénerka:
M. Drobná,
 staršie žiačky – tréner: Ing. R.
Ištvánik,
 juniorky – tréner: O. Vnenčák,
 starší žiaci – tréner: R. Kovalík,
 kadeti – tréner: Ing. I. Preisler,
futbalové:
 prípravka – tréner: M. Jambor,
 mladší žiaci – tréner: J. Svo-

čák,
 starší žiaci – tréner: Ing. Ľ. Habiňák,
 dorast – tréner: J. Marton,
plavecký – tréner: Mgr. J. Majlát,
šachový – tréner: M. Petr,
− pracovno – technickej:
 plastikovomodelársky – vedúci: L. Klas,
 počítačový – vedúci: Ing. S.
Pjaták,
−esteticko – výchovnej:
 tanečný v MŠ I. - vedúce: A.
Valašková, N. Kumorovitzová,

Plastikovomodelársky krúžok - hore a dole.
Šachový krúžok - vľavo

 tanečný v MŠ II. - vedúce: E.
Mikušová, Mgr. I. Kukurová,
 výtvarný v MŠ I. - vedúca: V.
Zemanová,
 výtvarný v MŠ II. a IV. - vedúca: N. Kumorovitzová,
výtvarný v MŠ III. - vedúca: Mgr.
M. Šutáková,

−spoločensko – vednej:
 anglický jazyk v MŠ, 3. a 4.
ročník ZŠ – vedúca: Mgr. B. Lopatová,
 logopedický – vedúca: Mgr.
L. Mačugová.
Odborné vedenie záujmových
útvarov malo svoje výsledky.
Najúspešnejšie záujmové útvary:
- basketbalové krúžky:
- staršie mini žiačky: - BADEM
(medzinárodný basketbalový turnaj dievčat a chlapcov)
v Žiline: 2. miesto,
- Majstrovstvá SR v Nitre: 3.
miesto,
- staršie žiačky: - krajské súťaže:
6. miesto,
- miestne turnaje:
Vianočný turnaj: 2. miesto,
- juniorky: Eastern McDonald´s
Cup v Ostrave: 2. miesto,
- Memoriál Mariky Kovaľovej:
1. miesto,
- starší žiaci:

- BADEM: 4. miesto,
- Majstrovstvá SR: 5. miesto,
- miestny turnaj:
Vianočný turnaj: 1. miesto,
- kadeti: - Celoslovenská súťaž
kadetov: 13. miesto,
- regionálny turnaj v Prievidzi:
3. miesto,
- TATRAS OPEN CUP:
3. miesto,
futbalové krúžky:
- mladší žiaci: - miestne turnaje
v Poprade: 2. miesto, Halový
futbalový turnaj vo Svite: 3.
miesto,
- starší žiaci: - miestne turnaje
v Poprade a Spišskom Bystrom:
4. miesto, Halový futbalový turnaj vo Svite: 4. miesto,

Kristínka, Martin a Oliver
Začiatkom júna sa uskutočnila posledná súťaž,
ktorú pripravili učiteľky anglického jazyka v Základnej škole na Mierovej ulici
pre svojich žiakov. Žiaci
3., 4. a 5. ročníka si zmerali svoje vedomosti. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali Kristína Jamborová z 3. A, Martin Pito-

ňák zo 4. A a Oliver Želonka z 5. B triedy. Žiaci boli
odmenení peknými anglickými knihami. Víťazom gratulujeme a všetkým žiakom
želáme veľa chuti do učenia cudzích jazykov v ďalšom školskom roku.
Mária Faixová,
ved. PK CJ

Tanečné a výtvarné krúžky
sa predstavili na podujatiach organizovaných v meste.
Plastikovomodelársky
krúžok
zbieral ocenenia na všetkých výstavných súťažiach na Slovensku (Rožňava, Prešov, Čaňa, Liptovský Hrádok, Poprad) v Českej
republike a v Maďarsku. Najúspešnejší členovia krúžku: K. Cehula, M. Ferjančík, R. Bednár,
N. Gloríková, T. Šterbák.
V CVČ sme poskytli priestor
aktivitám pre mládež, kde sa stretávali mládežnícki dobrovoľníci
Šumienky, Klub mladých Pod
Skalkou a mamičkám na materskej dovolenke zriadením Baby
Centra. V Baby Centre sa stretávali mamičky dvakrát do týždňa
(utorok a štvrtok) v herni a dvakrát
do mesiaca CVČ pre nich pripravilo odborné besedy, tvorivé dielne a rôzne ďalšie aktivity.
Školský rok 2009/2010 bol
pre CVČ vo Svite veľmi úspešný.
Ďakujeme všetkým trénerom a
vedúcim krúžkov za ich vynikajúcu prácu, ale aj partnerom Mestu Svit, Nadácii Chemosvit a
firme PP COMP.
L. Mačugová
riaditeľka CVČ vo Svite
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Legendy športu medzi nami: Rudolf Kolárik
V tomto roku je to 60 rokov, kedy sa vo Svite začalo so zápasníckym športom. Vtedy v roku 1950 z iniciatívy vtedajšieho vychovávateľa Rudolfa Jurčáka na OU Chemosvit, ktorý organizoval vo Svite propagačné vystúpenie zápasníkov z Lokomotívy
Košice, začal sa prejavovať záujem žiakov o tento mužný šport.

Rozhodli úspechy
Záujem bol veľký a už v roku
1951 sa Emil Karabáš ako dorastenec stal majstrom ČSR a Milan Anderle a Ladislav Németh obsadili na
majstrovstvách republiky 2. miesto
a Hugo Richtarčík 3. miesto.
To bol veľký impulz pre ďalších
chlapcov, ktorí sa neskôr pod vedením trénera a vychovávateľa
Emila Karabáša stali vynikajúcimi

V Minsku s olympijským víťazom A. Medveďom v roku
1994

R. Kolárik so synom - reprezentantom Slovenska.
zápasnikmi a reprezentantmi vtedajšej ČSSR - Marcel Miček, Mi-

kuláš Timko, Štefan Tirpák, Peter
Letko, Jozef Klimčák.
V sedemdesiatych rokoch sa
medzi týmito legendami v zápasníckom športe vo Svite objavil Rudolf Kolárik. Rodák zo Svitu po
základnej škole a SPŠ chemickej
vo Svite sa už v roku 1970 zúčastnil majstrovstiev Slovenska. Ako
dorastenec v gréckorímskom zápase sa stal víťazom do 60 kg. V
roku 1971 na majstrovstvách
ČSSR vo voľnom štýle a v roku
1972 už ako muž za Iskru Svit v
gréckorímskom zápasení do 68
kg bol tiež víťazom.
„Za to, že som začal so zápasníckym športom, vďačím Emilovi
Karabášovi. K nemu ma doviedol
môj otec a povedal, nech skúsi,
čo je vo mne. Nakoľko som dobre
hrával futbal, dal mi na výber, buď
budem trénovať futbal alebo budem zápasiť. Prvé úspechy, ktoré
som dosiahol ako zápasnik v dorasteneckom veku, rozhodli, že
som ostal zápasníkom,“ zaspomínal si dnes už 57-ročný stredoškolský profesor, zástupca riaditeľa na Strednej odbornej škole vo
Svite Mgr. Rudolf KOLÁRIK.
Po skončení štúdia na vysokej
škole v Bratislave (FTVŠ) kde zápasil za extraligovú Dunajplavbu,
prišiel do Svitu a okrem zápasenia
za druholigovú Iskru Svit sa venoval mládeži ako tréner.
Vychoval rad dobrých nasledovníkov tohto mužného športu, kde
najlepšími boli Jozef Bozogáň, Ladislav Sabo a po roku 1987, keď
trénoval Mladosť Poprad, aj Jozef
Durlák, Vladimír Martinka a Peter

S medveďom v logu

Bujňák. K talentovaným zápasníkom patril aj jeho syn Rudolf Kolárik ml., ktorý bol 10-násobným
medailistom Slovenska (4 zlaté, 3
strieborné, 3 bronzové). V roku
1991 sa Rudolf Kolárik stáva medzinárodným rozhodcom FILA,
rozhoduje medzinárodné zápasy
prakticky po celom svete. V roku
1993 sa zúčastňuje ešte ako veterán zápasnického turnaja v Toronte v Kanade, kde z 12 zápasníkov získal 5. miesto a dokonca zápasil aj s olympijským víťazom z roku 1976 Rusom Pineginom. Neskór sa spolu stali rozhodcami najvyššej medzinárodnej triedy „E“ a
na diaľku sa aj skamarátili.
Rudolf Kolárik bol do roku 2003
rozhodcom zápasníckeho športu a
na svoju činnosť v zápasnickom
športe, ktorou aktívne strávil 36 rokov, sa pozerá prakticky už len cez
spomienky a fotodokumentáciu.
Činnosť pedagóga, svojho času
riaditeľa školy a teraz zástupcu riaditeľa mu zaberá veľa času, a tak
športuje už len rekreačne.

Na majstrovstvách sveta veteránov v Toronte v roku
1993.

V roku 1991 ako rozhodca s reprezentantom ČSSR Jozefom
Lohyňom (vľavo).
„Súčasná mládež vo Svite a v je- vynikajúcim zápasníkom, ktorí vo
ho okolí neprejavuje záujem o ten- Svite vyrástli a preslávili meno teloto mužný šport, náhrádza ho kick výchovnej jednoty a mesta,“ povebox a iné moderné bojové športy. dal nám Mgr. Rudolf Kolárik.
M. Jurčák
Je to trochu škoda, už len z úcty k

Novinárskej verejnosti a priaznivcom basketbalu vo Svite predstavil 16. júna 2010 prezident basketbalového klubu BK Iskra Svit
Ing. Peter Beck nielen nové organizačné zloženie klubu, ale i nové
logo, dresy a hráčov pre nastávajúcu extraligovú sezónu.
V prítomnosti primátora mesta PaedDr. Rudolfa Abraháma (krstil s Ing.
P. Beckom nové logo) a bývalých hráčov Iskry Svit, ktorá v roku 1961 pod
vedením ténera Pavla Antala bola majstrom ČSR, boli predstavené aj vízie
klubu na najbližšie tri roky.
Na žltomodrých dresoch bude logo medveďa, na ďalších jeho laba a tretie
dresy budú ako RETRO z predchádzajúcich rokov. Zaujímavosťou je, že medzi tri piliere klubu na najbližšie tri roky bude patriť: koncepčná práca s „A“ tímom, akadémia BK s centrami v Humennom a L. Mikuláši a marketingové aktivity. Generálny manažér BK Ing. Ján Drobný s trénerom Milanom Černickým
predstavili hráčov a zámery pre vybudovanie družstva, ktoré by malo v priebehu troch rokov bojovať o popredné miesto v extralige. Zámerom je dať príležitosť najmä slovenským hráčom doplnených o legionárov.
Text a foto: -ák-
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Hokejbalisti zo ZŠ

HOKEJBAL 2010
Súčasťou DNÍ MESTA SVIT boli v sobotu 26. 6. 2010
i Majstrovstvá Pod Skalkou v hokejbale „CANADA
CUP“, ktorých sa zúčastnilo spolu 102 hráčov.
V kategórii ZŠ súťažilo 7 družstiev, v kategórii SŠ 9
družstiev. Medailové pozície si vybojovali:
ZŠ: 1. Predators, 2. Worms Poprad, 3. Mladí Kamzíci,
ďalej sa zúčastnili tímy: Outsideri, Fighters Jrs., HK Fire
Beats, Angels Huncovce.
SŠ: 1. Dream Team, 2. Frogstars Slovenská Ves, 3. Krypton. Ďalej sa zúčastnili tímy: Fighters, Super Team, WWHB,
Sam Si Emo, Drink Team, Yenkies.

Futbalisti postúpili do III. ligy
"O pohár D. Gallisa"
24. - 26. júna 2010 sa v rámci Dní mesta Svit uskutočnil 4. ročník medzinárodného futbalového turnaja detí pod názvom "O pohár D. Gallisa". Zúčastnili sa ho mladí futbalisti z družobných miest Knurów (Poľsko) a Česká Třebová, z Popradu a domáci sviťania. Všetky zápasy mali vyrovnaný priebeh, no najviac futbalového kumštu ukázali chlapci z Českej Třebovej. Ďalšie poradie: Svit,
Poprad, Knurów. Účastnici turnaja vyslovili s organizáciou turnaja veľkú spokojnosť, o čom svedčí aj fakt, že prijali pozvanie organizátorov turnaja (mesto
Svit, ZŠ Komenského Svit, FK Svit) na 5. ročník tohoto turnaja.
-jr-

Futbalisti už niekoľko kôl pred koncom futbalovej súťaže IV. ligy 2009/2010 skupina sever sa stali víťazmi
a tým si zabezpečili postup do vyššej súťaže - III. ligy.
FK Svit v tabuľke skončil na 1. mieste so ziskom 76 bodov
(25 víťazstiev, 1 remíza, 4 prehry) so skóre 86:19. Na druhom mieste skončila Bard. N. Ves so stratou na Svit 14 bodov a tretie boli Ľubotice so ziskom 55 bodov.
Výbor FK Svit po skončení súťaže pripravili pre družstvo
zahraničné sústredenie, po ktorom nasleduje dovolenka
hráčov a následne na to už príprava na začiatok III. ligy, ktorý je naplánovaný na 1. augusta 2010, kedy FK Svit sa o
17. h stretne doma so Stropkovom a 8. 8. o 17. h. s Vysokými Tatrami.
Úspech futbalistov FK Svit je dlhodobou záležitosťou aktívneho výboru na čele s Ing. Petrom Ferjančekom a je to zásluha nielen samotných hráčov s trénerom Milanom Krišandom, ale i celého realizačného kolektívu.
Je potrebné len vysloviť želanie, aby snaha výboru dostať
po 6 rokoch svitský futbal opäť do III. ligy, bola korunovaná
dobrou hrou, ktorá zabezpečí v súťažnom ročníku
2010/2011 mestu Svit a jeho divákom športové vyžitie futbal
v III. lige aj v ďaľšom ročníku.
-ákV týchto dňoch napredujú práce na rekonštrukcii športovej haly vo Svite pred nadchádzajúcou sezónou. Basketbalisti iste privítajú novú palubovku.
Foto: M. Jurčák

Pekný úspech starších minižiačok v basketbale

Svitské mini tretie
V dňoch 14, - 16. 5. 2010 sa na majstrovstvách Slovenska
v Nitre zúčastnili finálového turnaja starších minižiačok basketbalistky MŠK Iskra Svit. A na radosť nielen ich, ale aj rodičov, vedenia základných škôl ale i občanov mesta Svit skončili tretie a domov prišli s bronzovými medailami. Bližšie sme
sa o turnaji ako aj družstve dozvedeli od trénerky Michaely
Drobnej.
 Pani trénerka, ako prebiehal finálový turnaj?
Po účasti družstva v minulom
roku, kde sme na medaily nedosiahli, sa turnaj konal opäť v Nitre, ale nie v telocvični ZŠ, ale v
multifunkčnej športovej hale, čo
samo osebe pre naše družstvo
znamenalo mimoriadny zážitok.
Družstvo dievčat po náročnej
sezóne, kde vo východnej skupine hralo 10 družstiev každý s
každým, (do finále postúpil z východu ŽBK Poprad 32 výhier a
4 prehry a MŠK Iskra Svit 31, výhier a 5 prehier), išlo výkonostne

hore a tak aj naše predstavy o
dosiahnutie čo najlepšieho výsledku boli opodstatnené.
 Aké dosiahlo družstvo vo
finálovom turnaji výsledky?
Vo finálovom turnaji sme dosiahli tieto výsledky: Svit - Nitra
18:54, Svit - B. Bystrica 30:26,
Svit - Zvolen 29:36, Svit - Bratislava 57:37, Svit- Poprad 32:37.
Majstrovský titul získala Nitra,
druhý bol Zvolen a naše dievčatá skončili tretie. Považujem to
za pekný úspech, veď keď si pomyslíme, s akými mestami sme

súťažili, aj čo do možností výberu žiačok pre tento druh športu!
Čo sa týka herného prejavu, urobili sme dobrý dojem, zlepšovali
sme sa od zápasu k zápasu.
Technicky ešte zaostávame,
ostáva len na dievčatách, ako sa
k ďalšiemu tréningovému procesu postavia, ale je tu sľubná
perspektíva pre celý kolektív,
ktorému chcem úprimne poďakovať za celú basketbalovú sezónu.
Ocenenie okrem tretieho
miesta sa dostalo našim hráčkam Albíne Okaovej, ktorá sa
dostala do All Star a titul najlepšej strelkyne nezískala pre jediný bod a ďalšia Patrícia Fábryová bola od titulu vzdialená len o
2 body. Za najužitočnejšie hráčky z MŠK Iskra Svit boli vyhlásené Patrícia Fábryová a Diminika
Drobná.
 Družstvo okrem tohto úspechu dosiahlo aj výrazný

úspech na BADEM v Žiline…
Áno, po majstrovstvách Slovenska sme hrali na medzinárodnom turnaji v Źiline a skončili
sme na 2. mieste za Slovanom
Bratislava po výsledkoch UMB
B. Bystrica „A“ - Svit 22:24, Jena Góra - Svit 13:64, S. Bratislava - Svit 31:20, Danax Košice
- Svit 15:51, B. Bystrica „B“ Svit 15:24, Svit - Krnov 80:23. V
ALL Star bola Dominika Drobná.
 A čo by ste povedali na záver?
Ďakujem za celú sezónu rodičom žiačok, ktorí nás povzbudzovali, chodili s nami aj na zápasy a dokonca pri majstrovstvách Slovenska v Nitre získali
s domácimi divákmi neoficiálny
titul „Najlepšie povzbudzujúci diváci“. Ďakujem aj Stanislavovi
Mlynarčíkovi, ktorý bol vedúcim
družstva a CVČ vo Svite za ich
morálnu podporu.
Poďakoval: M. Jurčák
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Memoriál Pavla Antala

V programe DNÍ MESTA SVIT bol i 16.
ročník Memoriálu Pavla Antala v cestnom behu.
Súťaže sa zúčastnilo 59 pretekárov z rôznych kútov Slovenska, Ukrajiny a Poľska.
Nechýbali ani bežci z družobného mesta
Knurów.
Trať dlhú 14, 4 km najrýchlejšie zvládol
Jozef Urban z JM Demolex Bardejov (na

obr.). Medzi ženami na 9,6 km dominovala
ukrajinská bežkyňa Natalija Malaja.
Organizátori športovými plaketami odmenili i najlepších domácich pretekárov. Boli
nimi Tomáš Kačmarčík (11. miesto v kategórii do 39 rokov), Tomáš Gemza (13. miesto v kategórii do 39 rokov) a Danica Božová
(1. miesto v kategórii nad 40 rokov).
-db-

Čo nového v mládežníckej atletike?
Stanka Lajčáková - o druhý titul
sa v behu na 3000m postarala
Zuzka Gejdošová, Veronika
Austerová si na rovnakej trati
vybehala bronz a tiež skončila
tretia v skoku do výšky. Striebornú medailu získala Lenka
Poništová v skoku do diaľky a
rovnaký kov si vybojovala Soňa
Vnenčáková v behu na 2000 m
prekážok, kde zároveň vylepšila oddielový rekord v tejto disciplíne. O ďalšie prekonanie
rekordu oddielu sa postarala
štafeta dievčat na 100-200300-400m v zložení Muránska

Štvornásobne zlatá
Stanka
Na Majstrovstvách VsAZ starších žiačok v
sobotu 12. júna 2010 sprevádzala naše atlétky na košickom štadióne až 42°C horúčava a tá dala dievčatám zabrať rovnako,
ako súperky v boji o krajské tituly. Najúspešnejšia bola Stanka Lajčáková ktorá si vybojovala až 3 zlaté medaile – v skoku do
výšky a v behoch na 100 a 200m prekážok.
Lenka Poništová v behu na 100m prekážok
dobehla na striebornej pozícii tesne za kamarátkou Stankou. O ďalší úspech zabojovala naša štafeta na 4 x 300m v zložení
Stanka Lajčáková, Lenka Poništová, Nikola
Pristášová a Zuzana Lisoňová, keď dievčatá nedali súperkám šancu a jasne získali prvenstvo a samozrejme zlaté medaile.

Žiacke majstrovstvá
Na Majstrovstvách Slovenska žiakov Základných škôl nastúpila 15. júna 2010 v
Banskej Bystrici v konkurencii 32 pretekárok vo finále v skoku do diaľky Lenka Poništová a výkonom 492 cm si vybojovala
pekné štvrté miesto. Tentoraz ani osobný
rekord na medailu nestačil, pričom v rozpätí desiatich centimetrov sa umiestnili prvé
štyri pretekárky.

Medzištátne stretnutie
Do reprezentačného výberu SR atlétov
do 16 rokov boli na základe výkonov v behu
na 3000m nominované dve atlétky zo Svitu.
Na Medzištátnom stretnutí troch štátov
Česka – Maďarska – Slovenska v Brne 12.
júna 2010 však reprezentovala iba Zuzka

Hore:
Stanka Lajčáková,
Lenka Poništová,
Nikola Pristášová
a Zuzana Lisoňová.

Gejdošová, ktorá obsadila 5. miesto. Soňa Vnenčáková absolvovala v rovnakom
termíne
výmenný
štúdijný pobyt v Nemecku.

Cenné kovy do Svitu
Aj na Majstrovstvách východoslovenskej
oblasti dorasteniek 28. júna 2010 v Košiciach sa našim dievčatám v súbojoch o
cenné kovy darilo. V strhujúcom finiši v behu na 100m prekážok získala titul a zlato

– Poništová – Lajčáková – Vnenčáková,
keď obsadili druhé miesto a zhodné umiestnenie dosiahli aj v štafete na 4 x 100m. Konečná bilancia dvakrát zlato – štyrikrát
striebro – dvakrát bronz.
L. Potočný
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Memoriál Dušana Budzáka
V poradí už III. ročníkom spomienkového tenisového
turnaja štvorhier sme si dňa 28. mája 2010 pripomenuli
pamiatku RNDr. Dušana Budzáka, bývalého predsedu
predstavenstva a generálneho riaditeľa Výskumného
ústavu chemických vlákien (VÚCHV), a. s. vo Svite
a okrem iného aj dlhoročného predsedu dozornej rady
Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR.

4. svitská olympiáda
materských škôl
Podujatie sa opäť vďaka nepriaznivému počasiu odohralo
v priestoroch tenisovej haly
Spolcentra vo Svite a dôkazom stále živej spomienky je
aj veľmi vysoká účasť bývalých obchodných partnerov a
priateľov zo skupiny spoločností Chemosvit, vrátane jej
gen. riaditeľa Ing. Michala Ľacha.
S potešením je možné konštatovať, že z turnaja sa pomaly stáva tradícia a získava
na čoraz väčšej popularite, so
stabilne narastajúcim počtom
hráčov. Po úspechoch z minulých ročníkov si víťazný hetrik zaslúžene vybojovala dvojica Ing. Vladimír Balog – Ing.

Igor Lupták, 2. miesto získala
dvojica hráčov Ing. Marián
Bonk – Ing. Juraj Dorošenko
a 3. miesto pripadlo do rúk
dvojice Ing. Michal Naď – Ing.
Rudolf Neustadt. Cenu za bojovnosť si tentokrát odniesol
Doc. Ing. Pavol Lizák.
Organizátori aj touto cestou
srdečne ďakujú všetkým, ktorí turnaj podporili a to: Zväzu
chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR),
skupine firiem Chemosvit,
a.s., najmä Fibrochem, a.s.,
Finchem, a.s., ďalej spoločnostiam Respect Slovakia,
s.r.o., Safina Slovakia, s.r.o.,
Amitel, s.r.o., Zastrova, a.s.,
Triteq Ltd. a VÚCHV, a.s. -mb-

Streda 23. júna 2010 bola pre deti materských škôl vo Svite dôležitá a významná. Centrum voľného času vo Svite pripravilo pre nich
v rámci Dní mesta Svit v Športovej hale 4. olympiádu materských
škôl.
Slávnostný ceremoniál sa začal nástupom súťažných družstiev na čele s
vlajkonosičmi, hymnou detí materských škôl a vztýčením olympijskej zástavy. Malým olympionikom sa prihovoril Mgr. Ján Ryša, olympiádu slávnostne otvoril prestrihnutím pásky. Po sľube športovcov a rozhodcov sa už
družstvá Lienok, Mravčekov, Dinosaurov, Včielok, Delfínov, Slniečok, Motýľov a Kačiatok sústredili na športové výkony v rôznych súťažných disciplínach. Aj keď sú tieto deti malé, snažili sa úžasne, aby boli čo najlepšie.
Každé družstvo vyniklo v inej disciplíne – gúľali fit-loptou, hádzali loptičkami na strigu, prechádzali močiarom, kopali na futbalovú bránku, hádzali do
malého basketbalového koša, prechádzali cez tunel, prekonávali prekážkovú dráhu, hrali florball. Za svoje výkony boli deti na záver olympiády odmenené drobnými cenami. Olympiádu ukončil efektný papierový ohňostroj.
Bol to vydarený deň pre deti, aj pre organizátorov. Víťazmi sa stali všetci
prítomní.
N. Kumorovitzová

MEMORIÁL Mariky Kovaľovej
Za pomoci mesta Svit, CVČ Svit a Nadácie Chemosvit sa v športovej hale vo Svite 11. 6. uskutočnil 1. ročník basketbalového turnaja
junioriek Memoriál Mariky Kovaľovej. Tohto turnaja sa zúčastnili aj naše svitské juniorky z klubu MŠK Iskra Svit pod vedením trénera Ondreja Vnenčáka.
Po pekných a dramatických zápasoch naše juniorky obhájili prvé
miesto z minulého ročníka, na druhom mieste skončilo družstvo
ŠKBD SNV a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo Union Košice.
Týmto turnajom juniorské družstvo zavŕšilo sezónu 2009-2010, ktorá bola veľmi úspešná čo sa týka krajskej súťaže, ale aj dosiahnutých
výsledkov v turnajoch.
Členkami družstva sú: kapitánka Veronika Ferenčáková, Barbora Bobulová, Barbora Deptová, Barbora Maďarová, Martina
Schneiderová, Lucia Čižmárová, Nikola Pristášová, Soňa Bizubová, Karina Dugasová, Zuzana Šterbáková. Tréner: Ondrej
Vnenčák
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