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Editoriál

Žiada sa mi priznať sa k jednej z mojich lások. Milujem
starých ľudí. Skutočne. Dostala som od Boha dar v podobe empatie voči tým, ktorých tváre poznačili nádherné
vrásky, ktorí majú unavené
telá, vyrobené ruky a ktorých
opúšťajú sily. Nevedno prečo,
mám nutkavý pocit ich ochraňovať a obhajovať. Pripomínajú mi často bezbranné deti,
ktoré nás tak potrebujú.
Pozerám sa na nich a vidím
moju babičku, ktorá zohnutá
vo dva konce rozdávala
múdre rady, úsmev a nikdy
nereptala. Prijala svoj 90ročný osud s vďakou a pokorou. Rozkrájala svoje choré
srdiečko pre všetkých nás.
A nechcela od nás nič – len
pekné slovo. A snáď i trochu
pochopenia a trpezlivosti. Tak
málo!
Uvedomila som si, že aj ja
raz budem stará (snáď), chorá
či slabá a ako by mi padlo,
keby ma blízki karhali, nervózne „trpeli“, alebo nebodaj
niekam „odložili“.
Jeseň v kalendári a jeseň
života nádherne súzvučia. Prichádzame k vám v mesiaci,
ktorý nám pripomína jednu
z najvzácnejších cností, ktorá
môže byť zrodená v duši človeka. Úctu. Siahla som po
nádhernej modlitbe, ktorá vystihuje prosbu tých, ku ktorým sa každým dňom približujeme i my: „Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou
a trasľavými rukami. Nech sú
požehnaní tí, čo uznávajú, že
moje uši sa už musia napínať,
aby zachytili slová. Nech sú
požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol
a moje myslenie už nie je také
bystré. Nech sú požehnaní tí,
čo mi prepáčili, že sa mi dnes
vyliala káva.“
V. Žoldáková

Foto: Peter Kostka

JESEŇ ŽIVOTA

Svetový deň bez áut
Mesto Svit sa už po druhýkrát vo svojej histórii zapojilo do Európskeho týždňa mobility, ktorý prebiehal v dňoch od 16. do 22.9.
2016), ktorý vyvrcholil vo štvrtok 22. septembra Svetovým dňom
bez áut. Ide o najväčšiu a najrozšírenejšiu kampaň na svete na
podporu trvalo udržateľnej mobility, ktorú koordinuje Slovenská
agentúra životného prostredia.
Do tejto národnej kampane sa
prihlásilo tento rok 46 miest v
rámci Slovenska a tým sme sa dostali na deviatu priečku medzi zapojenými krajinami.
Zámerom Svetového dňa bez áut

bolo najmä to, aby občania nechali v tento deň svoje autá doma
a využili pre svoju prepravu multimodálnu dopravu (pešo, na bicykli, či hromadnou dopravou) ako
(Pokrač. na 3. strane)
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Mestské zastupiteľstvo Svit:

Spoluprácu s Partizánskym poslanci odobrili
Nadväzujúc na dobré vzťahy a historické väzby ukotvené v procese budovania dvoch nových miest na území Slovenska a v snahe upevniť odkaz životnej filozofie Tomáša Baťu
a Jána Antonína Baťu bolo poslancami za prítomnosti primátora mesta Partizánske
doc. PaedDr. Jozefa Božika PhD. schválené uzatvorenie Dohody o partnerstve a spolupráci
medzi mestami Svit a Partizánske.
Tomuto slávnostnejšiemu bodu rokovania predchádzalo hlasovanie o návrhu zverejneného programu a o jeho zmenách navrhnutých primátorom.
Poslanci schválili vypustenie bodu o predaji pozemku č. 114/74 manželom Bystrickým, z dôvodu
potreby prvotného doriešenia súvisiacich pozemkov
a doplnenie nového bodu o zmene uznesenia MsZ
mesta Svit č. 46/2016 z 31. 3. 2016. Poslanci ale
neschválili doplnenie programu o primátorom navrhnutý bod programu o rozpočtovom opatrení pre
Inštitút hokejových štúdií na spoluprácu v príprave

a realizácií hokejbalových a hokejových súťaží projektu „Tipsport hokejová prípravka“ o čiastku 1 314
€.
Poslanci hlasovaním súhlasili s vymenovaním
Mgr. Michala Klimka do funkcie náčelníka Mestskej polície mesta Svit a zároveň ho zvolili za člena
komisie zdravotnej, sociálnej, bytovej a verejného
poriadku pri MsZ mesta Svit od 1. 10. 2016.
Schválili prenájom časti pozemku o výmere
185,91 m² na Ul. mierovej žiadateľ ke Márii Faixovej
(Pokrač. na 2. strane)
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Spoluprácu s Partizánskym poslanci odobrili
(Dokonč. z 1. strany)
za 0,10 €/m2/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Pokračovali schválením prenájmu nebytového priestoru o výmere 47m² v suteréne budovy Zdravotného strediska Ing. Jánovi
Schneiderovi – OPTIMA v cene 10 €/m2/rok
ako prípad hodný osobitného zreteľa (skladové priestory prevádzky). Schválili aj prenájom časti pozemku o výmere 30,5 m² spoločnosti GOGOLAR, s. r. o., Svit za cenu 3 €/
m²/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa
na celoročný mimosezónny prenájom na
umiestnenie konštrukcie letnej terasy.
Prijali ponuku Petra Doležela v Obchodnej
verejnej súťaži na umiestnenie 2 ks automatov na nápoje a kusový tovar vo vestibule
plavárne za nájomné vo výške 360 €/m²/rok.
Schválené bolo aj bezodplatné zriadenie
vecného bremena, spočívajúceho v napojení
strešných dažďových zvodov bytového domu
na Ul. Štúrovej súp. č. 295 do umiestnených
vsakovacích blokov v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov predmetného bytového domu (havarijný stav pivničných priestorov).
Poslanci dali kladné stanovisko aj k predaju
novovytvoreného pozemku o výmere 6 m²
vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Kpt. Nálepku, súp. č. 943
za celkovú sumu 19,92 €.
Mesto Poprad ponúklo mestu Svit odpredaj
pozemku o výmere spolu 679 m² za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov
verejného priestranstva a pozemkov pod
miestnymi komunikáciami. Poslanci kúpu týchto pozemkov za celkovú sumu 16 737,35 €
schválili.
Ako prípad hodný osobitného zreteľa riešili
žiadosť Ladislava Křelinu o kúpu pozemku pri
jeho dome na Hviezdoslavovej ul. vo Svite
o výmere 52 m². Ide o jedinú prístupovú cestu
k jeho domu. Poslanci mu odpredaj za sumu
988 € odsúhlasili.
Pokračovali ďalšími žiadosťami o kúpu pozemkov, tentokrát žiadateľom, vlastníkom bytov v bytovom dome na ul. Mierovej 103, ktorí
využívajú pozemky oproti svojmu bydlisku ako
záhradky. Ich žiadosť poslanci hodnotili ako
prípad hodný osobitného zreteľa a predaj
týchto pozemkov im schválili.
Spoločnosť CHEMOSVIT ENERGOCHEM,
a. s., požiadala mesto Svit o odpredaj zostávajúcich tepelných rozvodov a príslušných
OST na území mesta Svit (ostatné rozvody
a OST boli odpredané tejto spoločnosti v roku
2014 za 1 €). Žiadosť o odpredaj rozvodov je
odôvodnená ich nevyhovujúcim technickým
stavom a zámerom spoločnosti Chemosvit
Energochem, a. s., vykonať ich rekonštrukciu
na vlastné náklady. Žiadajú o predaj za kúpnu
cenu 1 € ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Poslanci žiadosti vyhoveli.
Vyhoveli aj ďalším žiadateľom – F. Koščákovi
za účelom zriadenia parkoviska pre prevádzku Vinotéka – ovocie – zelenina odsúhlasili
predaj pozemku o výmere 36 m² na Ul. Mierovej súp. č. 103 a manželom Vojsovičovým
z dôvodu zosúladenia skutkového stavu so
stavom právnym odsúhlasili predaj pozemku
o výmere 8 m² na Ul. Mierovej súp. č. 233 za

cenu 19 €/m². Obidva predaje boli hodnotené
ako prípady hodné osobitného zreteľa.
O predaj pozemkov v celkovej výmere 280
m² pri rodinnom dome na Ul. Mierovej požiadali aj manželia Krempaskí – predaj im bol
odsúhlasený za celkovú sumu 5 320 €.
Zaoberali sa zrušením vecného bremena
zriadeného Kúpnou zmluvou a zmluvou o zriadení vecného bremena zo dňa 14. 10. 2008
v prospech Prešovského samosprávneho kraja
Prešov – zrušenie schválili.
Poslanci v ďalšom bode schválili zriadenie
budúceho vecného bremena spočívajúceho
v povinnosti Mesta Svit ako povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva ako i vjazd, prechod a prejazd
oprávneného z vecného bremena cez slúžiaci
pozemok v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., Košice.
Obdobnú žiadosť predložila spoločnosť
KOVOZBER, s. r. o. Sp. Nová Ves. K jej žiadosti na zriadenie budúceho vecného bremena spočívajúceho v povinnosti Mesta Svit
ako povinného z vecného bremena strpieť
umiestnenie elektro-energetického zariadenia
a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku
a vjazd prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiaci pozemok padlo súhlasné stanovisko poslancov.
Dodatok č. 1/2016 Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Svit č. 7/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit bol poslancami taktiež schválený.
Ďalším bodom rokovania bol Dodatok
č. 1/2016 k VZN Mesta Svit č. 4/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit. Poslanci
vyhoveli protestu prokurátora a dodatok
schválili. V tejto súvislosti zrušili uznesenie MsZ
č. 146/2015.
Schválili aj dotáciu na podporu rozvoja sociálnych aktivít Spišskej katolíckej charity
v oblasti poskytovania sociálnych služieb –
opatrovateľskej služby pre občanov mesta Svit
vo výške 2 112,49 € a dotáciu na vzdelávanie
zamestnancov v sociálnych službách (ZOS,
ZOS-denný pobyt, DOS) v súlade so zákonom
o sociálnych službách vo výške 570 €.
Kladné stanovisko dali aj Dodatku
č. 1/2016 VZN Mesta Svit č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit.
Rozpočtové opatrenie č. 17/2016, ktoré taktiež schválili, rieši dofinancovanie – navýšenie
výdavkov Komunitného festivalu o čiastku 1
100, -€ a zúčtovanie dotácie Europe for Citizens vo výške 10 000 €.
Neschválili rozpočtové opatrenie súvisiace
so zavedením systému manažérstva kvality.
Sumu 24 557 € ako navýšenie po oboch
stranách rozpočtu schválili pre Dni mesta
2016, odchodné, odstupné, reprezentačný
fond primátora, družobné vzťahy, mestskú políciu a navýšenie miezd pedagógom. Poslanci
potrebné rozpočtové opatrenie prijali.
Rozpočtové opatrenie č. 21/2016 na
úpravu rozpočtu vo výške 8 405 € (vrátené
zúčtovanie záloh za energie ZUŠ, ktorá sa presťahovala do iných priestorov) poslanci schválili. Táto čiastka sa ponecháva v rozpočte
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mesta, ktorému sa výdavky na tento účel zvýšia.
Poslanci odsúhlasili finančný príspevok vo
výške 1 000 € pre Familiaris, o. z. so sídlom
vo Svite na zabezpečenie osláv 10. výročia
jeho vzniku benefičné divadelné predstavenia
Divadla Teatro Colorato v réžii rodáka zo Svitu
Mgr. Art. Petra Weincillera.
Na vedomie vzali Konsolidovanú účtovnú
uzávierku mesta za rok 2015 a Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu
za 1. polrok 2016, hospodárenie mesta za 8
mesiacov roku 2016 a správu o kontrolnej činnosti DR BP Svit, s. r. o..
Odsúhlasili Dodatky k zriaďovacím listinám
CVČ a ZUŠ, ktoré riešia aktuálne sídlo obidvoch inštitúcií.
Vzali na vedomie záverečný protokol
o preskúmaní Územného projektu zóny sídliska „E“ a územného plánu mesta Svit, konštatovali, že projekt je vyhovujúci, nie sú potrebné jeho zmeny a súhlasili s návrhom
spôsobu riešenia prijatých pripomienok
k územnému plánu mesta Svit. Poverili primátora odsúhlasiť zadanie na spracovanie zmien
Územného plánu mesta Svit.
Zaoberali sa aj žiadosťou TS mesta Svit
o ukončenie nájomného vzťahu s nájomcom
Ing. Ondrejom Bartekom, ktorý v objekte cintorína prevádzkuje výrobu náhrobných kameňov od roku 2003, nakoľ ko majú záujem
o využívanie priestorov na svoju činnosť a zároveň je nutné realizovať stavebno-estetické
úpravy vstupného portálu cintorína. S nájomcom prebehlo rokovanie, kde mu boli ponúknuté iné priestory a nájomca súhlasil s presťahovaním prevádzky mimo areál cintorína.
Poslanci výpoveď zmluvy o nájme schválili.
V bode diskusia vystúpila poslankyňa J. Bobulová a poukázala na potrebu obnovenia,
resp. inštalovania informačných tabúľ, vrátane
Pošty, kde sa zvyčajne obyvatelia dozvedeli
z parte o úmrtiach spoluobčanov. Opýtala sa
na dôvod zrušenia otváracích hodín Zberného
dvora TS mesta Svit v sobotu. T. Klimo odpovedal, že sobotňajšia prevádzka bola vysoko
neefektívna.
Ďalej v diskusii primátor informoval o svojej
pracovnej ceste na Ukrajine, v meste Luck
a vyjadril sklamanie nad neschválením doplnenia programu rokovania MsZ o bod rozpočtového opatrenia pre Inštitút hokejových štúdií
na spoluprácu v príprave a realizácií hokejbalových a hokejových súťaží projektu „Tipsport
hokejová prípravka“. Išlo o projekt pre malé
5-6 ročné deti a mal zato, že to bolo hodné
aspoň prerokovania v pléne, nakoľ ko sa v minulom školskom roku hokejových aktivít zúčastnil veľ ký počet detí s výrazným záujmom
o toto podujatie. Pre ďalšie obdobie bolo
nutné formalizovať tento vzťah zmluvným základom.
V diskusii poslanci dali slovo aj prítomnej
občianke, ktorá vyjadrila sťažnosť na prevádzku taxi služby a pohostinstva na Ul. Štefánikova pri štadióne, kde sa spaľuje odpadové
drevo, znečisťuje ovzdušie a automobilmi taxi
služby obmedzujú parkovacie miesta.
Na otázku J. Babčáka o stave rozpracovanosti mestských investícií bude vypracovaná
písomná správa doručená poslancom. -vž-
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Svetový deň bez áut
alternatívu osobnej motorovej dopravy.
Mesto Svit sa rozhodlo aktívne zapojiť
jednak poskytnutím bezplatnej mestskej
hromadnej dopravy počas tohto dňa a taktiež uzatvorením parkoviska pred úradom.
Významnou mierou túto kampaň v našom meste podporili najmä základné školy
na ulici Komenského a Mierovej a rovnako
aj materské školy na ulici Mierovej a Škol-

skej, ktoré uzatvorili svoje parkoviská. Počas vyučovania prebiehali rôzne alternatívne aktivity pre deti. Na základných školách sa taktiež uskutočnili edukačné
prednášky s L. Vojsovičovou z Mestskej polície a s viceprimátorom mesta Svit Ivanom
Zimom, ktorí deti informovali o udržateľnej
mestskej mobility a doprave.
MŠ

V skratke
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Kto sa narodil pred r. 1955

V evidencii obyvateľstva sme získali
zaujímavý údaj, hovoriaci o počte ľudí,
ktorí sú narodení pred 1. 1. 1955 – majú
teda 62 a viac rokov. Štatistika nám prezradila, že ich je 1940, čo činí cca 26 %
z celkového počtu obyvateľov.

Rodiny si nezaspievali

Plánovaná okresná súťaž „Spieva celá
rodina“, ktorú pripravovala organizácia
Únie žien Slovenska sa pre nezáujem
verejnosti 8.10. neuskutočnila.

Zmeny
v zdravotnom stredisku

Oznamujeme vám, že od 1.11.2016
sa doterajšia urologická ambulancia
na ZS Svit ruší.
Od 1.októbra však na Zdravotnom
stredisku Svit ordinuje urologička
MUDr. Zuzana Švaňová, Omega day
s.r.o. Navštíviť ju môžete Po:7,00-12,00,
UT,ŠTV.: – 7,00-18,00, Str.: 7,00-15,30,
Pia.: 7,00 – 12,30 hod.

Kampaň „Európsky týždeň mobility“ ktorý začína 16. septembra a vrcholí „Dňom
bez áut“ 22. septembra, má za cieľ podnietiť vodičov motorových vozidiel aspoň
jeden deň v roku využiť na pohyb iné formy prepravy, a tým prispieť k úsporám
verejných financií a zároveň urobiť pozitívny krok v oblasti zdravia, životného
prostredia a spotreby energie.
Keďže vzťah k zdraviu
a tiež k životnému prostrediu budujeme systematicky
už od útleho veku, usporiadali sme vo štvrtok 22. 9.
2016 v našej materskej škole vo Svite pre predškolákov „Deň na kolobežkách“
a pre mladšie deti „Deň na
odrážadlách“. V úvode sme
podnecovali v deťoch ekologické zmýšľanie a pestovali citlivý a zodpovedný
vzťah k životnému prostrediu plnením problémových
úloh zameraných na rieše-

nie spôsobov dopravy bez
áut a následkov preťaženej
automobilovej dopravy na
prírodu. Následné preteky
na kolobežkách a jazda na
odrážadlách vyvolávali v deťoch radosť z pohybu, pri
ktorom si upevnili priateľstvá a zdokonalili koordinačné schopnosti s dodržaním vymedzených bezpečnostných pravidiel. Napriek súťaživosti deti prejavili ohľaduplnosť a prajnosť.
Máme radosť z toho, že
táto aktivita priniesla de-

ťom okrem nových poznatkov aj veľa pozitívnych
emócií a zážitkov zo spoločnej jazdy. Možno aj dospelí, korí sa zapojili do
tejto kampane a prichádzali
do práce netradične bez
áut, či už na bicykli, alebo
peši, pocítili radosť z pohybu a začnú využívať tieto
formy prepravy aj častejšie,
nie iba v tento čas. Pomôžu
predovšetkým sebe, ale aj
naše živiteľ ke – Zemi.
Mgr. Alžbeta Hurčalová

Pripomíname občanom, že 30. 9.
2016 bola splatná posledná splátka
dane z nehnuteľností, dane za psa
a poplatku za komunálny odpad za
rok 2016. Po tomto termíne budú občanom, ktorí majú voči mestu podĺžnosti, zaslané výzvy a následne Mesto
Svit pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov
formou exekučného konania. Prosíme
preto občanov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali úhrady predmetných
daní a poplatku. O úhradách alebo prípadných nedoplatkoch sa môžete informovať aj priamo na MsÚ vo Svite,
príp.na tel. č. 052/7875 124 a 7875 131.

Poskytovanie dotácií

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Svit č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svit
vám pripomíname, že začalo obdobie
prijímania žiadostí na dotáciu v roku
2017. Odporúčame nahliadnuť do citovaného VZN č. 3/2015

Foto na strane: P. Kostka

Deň na kolobežkách a odrážadlách

Nezabudli ste na daň?
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Úspešný projekt jazykárok
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Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa uskutočnil na
Základnej škole, Komenského 2, zábavno-náučný projekt, v
rámci ktorého žiaci II. stupňa mohli príjemnou formou získať
poznatky o krajinách, ktorých jazyky sa učia. Učiteľky pripravili šesť stanovíšť.

Každé bolo venované inej
krajine – Veľ kej Británii, USA,
Nemecku, Rakúsku, Rusku.
Jedno stanovište bolo venované e-Twinningu, čo je internetové partnerstvo európskych
škôl. Jednotlivé skupiny žiakov
potom plnili rôzne úlohy podľa
charakteru stanovišťa. Napríklad na stanovištiach Veľ ká Británia a Nemecko žiaci vyšších
ročníkov pripravili prezentáciu
s rôznymi zaujímavosťami o
krajine. Zapojení žiaci potom
formou puzzle poskladali mapu
príslušnej krajiny a susediacich
štátov, lúštili krížovky so známymi frazeologizmami a odpovedali na otázky z prezentácie.
Na stanovišti e-Twinning si prečítali pohľadnice z krajín EÚ v
angličtine, nemčine, francúzštine a iných jazykoch Európy,
ktoré nám zaslali školy zúčastnené na projekte zameranom
na Európsky deň jazykov. Na
stanovišti Rusko sa žiaci zozná-

mili s azbukou (aj keď väčšina
z nich sa v súčasnosti už ruštinu
neučí). Hlavným cieľom projektu bolo ukázať žiakom, že
získané jazykové znalosti im
pomôžu zorientovať a uplatniť
sa v cudzích krajinách, dohovoriť sa, a zároveň sa dozvedeli
nové zaujímavé fakty o jednotlivých štátoch a kultúrach.
Učiteľ ky cudzích jazykov
zo ZŠ Komenského 2, Svit

V týchto dňoch sa ukončujú práce na detskom ihrisku v areáli
Materskej školy na ulici Mierová. Detičkám na dvore pribudne
21 detských herných prvkov s bezpečnostným povrchom, ktoré
sú určené pre deti najmenšie, ale aj pre tie najstaršie.
Ing. Andrea Kromková, Foto: P. Kostka

Veľké poďakovanie za pomoc

Dovolím si na chvíľu vrátiť sa k našej členskej
schôdzi K-ABŠ zo začiatku septembra, ktorá
mala skutočne dôstojný priebeh vďaka tým, ktorým chcem v mene nášho výboru poďakovať.
Speváckej skupine Svittasenior pod vedením
E.Horňáka, študentom SOŠ pod vedením
Ing.A.Skokanovej za prekrásne vlastnoručne
vyrobené modely, tanečníkom vo veku 62 až
85 rokov zo Svittasenioru za ich mazurku pod
vedením M.Zentkovej – zožali veľ ký úspech.

Partnerstvo škôl pokračuje

Stredná odborná škola vo Svite už od roku 2005 spolupracuje
s Gymnáziom Česká Třebová v rámci partnerstva našich miest.
Vďaka podpore mesta Svit sa v dňoch 12. – 16. septembra
12 študentov a dvaja pedagógovia SOŠ zúčastnili výmenného
pobytu. Náplňou našej návštevy nebolo len poznávanie partnerského mesta a gymnázia, ale aj odborné exkurzie.

Ďakujem pani E.Nedzelovej za kultivované
slovo a peknú ruskú pieseň a všetkým ostatným
účinkujúcim. V neposlednom rade vedeniu
a obsluhe hotela Spolcentrum za vynikajúce
menu, príjemné prostredie a milú obsluhu.
Klub ABŠ ďakuje aj primátorovi mesta
Ing. M. Škvarekovi, Chemosvitu,a.s., TatrasvituSocks, a.s., VÚCHV,a.s., firmám Fres, ligum,
Štrkopiesky, Yanick a Disa. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu. Ján Perinaj, člen výboru K-ABŠ

Hneď po príchode sme od
Mestského múzea dostali Cestovný pas Českej Třebovej, ktorý
sme aj využili. Pod vedením lektorky Mgr. Urbánkovej sme si
prezreli všetky expozície, so študentom Vojtechom Johnom
sme absolvovali prehliadku
mesta a rotundy svätej Kataríny,
pozreli sme si aj expozíciu Semanínskej renesancie. Na námestí sme sa zúčastnili Svetového dňa prvej pomoci a využili
sme aj možnosť vyskúšať si svoju
zdatnosť na lezeckej stene.
Ľady medzi slovenskými a českými študentmi sa roztopili
hneď prvý večer, na ktorý gymnazisti doniesli rôzne občerstvenie z domova. Vzniklo z toho zaujímavé jazykové okienko.
Ozývali sa otázky: „Čo je to sekaná?“...Aha, fašírka! „Jak se
řekne líbíš se mi?“....
Českí študenti sa našim venovali aj pri prehliadke školy, spoločne si zašportovali v telocvični
aj na bowlingu. Absolvovali sme
spolu aj celodennú exkurziu, pri
ktorej sme sa v Semaníne a okolí
zoznámili nielen s históriou osídlenia, ale aj s históriou využívania
nerastných surovín a ich spracovaním. Na náučnom chodníku
Českého zväzu ochrancov prí-

rody Podorlicko sme vyskúšali
nové herné prvky, knajpovanie
(liečebná metóda podľa nemeckého lekára Kneippa, spočívajúca v otužovaní studenou vodou) a svoje znalosti zvieracích
stôp a trusu. V pravekej archeologickej osade Křivolík nám bývalý študent gymnázia Tomáš
Záruba podrobne popísal život
ľudí v rôznych obdobiach praveku, výrobné postupy pri spracovaní medi, bronzu a železa.
Večer v ekocentre Podorlicko
sme si pozreli film o ochrane prírody v Českej republike.
Navštívili sme aj historické
mesto Litomyšl. Veľmi zaujímavá
bola exkurzia do odborných
učební Fakulty reštaurátorstva
Univerzity Pardubice, kde nám
bol zasväteným sprievodcom
prodekan fakulty PhDr. Tomáš
Kupka. Ukázal nám, ako sa zachraňujú staré tlačoviny a knihy,
nástenné maľ by a sgrafitá.
Ďalšou veľmi zaujímavou exkurziou bola návšteva vodárne,
kde sa nám venoval konateľ Orlickej vodárenskej spoločnosti
Ing. Jiří Šilar.
Týždeň ubehol veľmi rýchlo a
českí aj slovenskí študenti sa už
tešia na ďalšie stretnutie, ktoré
sa uskutoční v júni 2017 vo Svite.
A. Mlynská
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Jánošíček víťazom Veľkej ceny
„Potulky folklórnym svetom“ je názov projektu, ktorý realizovali zástupcovia súboru Jánošíček Svit začiatkom septembra. Jeho účelom bola prezentácia na festivale v Novom
Vinodolsku v takpovediac slovenskom Chorvátsku, čo sa
odrazilo aj na počte účastníkov festivalu, ktorého sa okrem
iných zúčastnili až 4 slovenské kolektívy.
V programe potuliek bola aj
návšteva miest Kraljevice
a Selce, pričom členovia nadväzovali a spoznávali nové
priateľstvá. Po dvoch nádherne prežitých slnečných
dňoch putoval Jánošíček do
Talianska na ďalší festival. Tentokrát to bol súťažný festival,
kde prežil ďalších päť dní vyplnených relaxačno-oddychovým programom i obhliadkou
mesta San Marino. Posledný
deň pobytu bol venovaný programu Galashow, kde sa všetci
účastníci dozvedeli výsledky
súťaže. Jánošíčkari sa stali víťazmi Veľ kej ceny za žáner TANEC. Na oboch festivaloch sa
Jánošíček predstavil svojim lip-
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sídla http://www.janosiceksvit.sk jej vyplnením a zaslaním
na e-mail:
janosiceksvit@gmail.com.
Noví záujemci budú mať čin-

zahraničí. Deti získavajú zručnosti pohybovej kultúry, spevu,
hudby, sebavedomia, motivácie a relaxácie. Pri vystupovaní
sa stávajú populárnymi a majú

nosť zameranú
na nacvičenie
nového
programu a uchovávanie repertoáru, prezentáciu vystúpení na
verejnosti, festivaloch,
súťažiach doma i v

možnosť stretávať sa s celebritami populárneho umenia.
Cestovaním spoznávajú mestá
i krajiny, ktoré v nich zachovajú
celoživotné spomienky. Stačí
len tak málo, prihlásiť sa a vytrvať.
dfs
Foto: M. Moravčíková

tovským repertoárom zameraným na
valašskú kultúru.
O d p re z e n t o v a n ý
bol so živelným naturelom, ktorý mal
u divákov výbornú
odozvu.
V súčasnej dobe,
po krátkom oddychu, začína Jánošíček svoju činnosť
zameriavať na prípravy na ďalší festival v Trenčíne. Týkajú sa aj nových
členov, ktorí sa ešte
môžu prihlásiť zaslaním prihlášky stiahnutej z webového
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Európsky deň jazykov na „Mierovke“
Takto presne pred rokom sme na ZŠ Mierovej vo Svite pri
príležitosti Európskeho dňa jazykov otvárali čitateľský kútik
pre žiakov i rodičov našej školy. Tento rok sme sa rozhodli
osláviť tento deň otvorením školskej cudzojazyčnej knižnice
a rôznymi s tým spojenými aktivitami.
Prečo práve 26.septembra? V celej Európe si tento deň základné i stredné školy
pripomínajú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť európskych štátov, ako aj význam ovládania cudzích jazykov, ktoré nám otvárajú
možnosti cestovať, študovať, ale i pracovať
takmer v celej Európe. Pripomínajú si ho
rôznym spôsobom.
Našou aktivitou bolo slávnostné otvorenie cudzojazyčnej knižnice za prítomnosti
dvoch krstných mám – bývalej riaditeľ ky
Mgr. Ľ. Szabovej a kanadskej lektorky
Amandy McCullough, ktoré nám venovali
niekoľ ko anglických kníh do našej knižnice
a slávnostne prestrihli pásku na jej otvorenie. Žiaci si tu môžu vybrať z vyše sto anglických titulov rôznych jazykových úrovní

a zároveň získať titul
kráľa alebo kráľovnej čitateľov, ak sa
im podarí prečítať
čo najviac kníh za
celý školský rok. Na
hodinách anglického, nemeckého
a ruského jazyka
nechýbala ani prezentácia venovaná
Európskemu dňu jazykov a kvíz, kde
každý žiak bol po jeho vyplnení zaradený
do zlosovania o pekné ceny. (Výhercovia
kvízu na obrázku).
Veríme, že tento deň bol pre deti príno-

som a uvedomili si, že čítanie kníh im nielen
otvára obzory, ale je to aj výborná pomôcka
na učenie sa jazykov.
Učiteľky ANJ
ZŠ Mierová Svit

Záhradkári sa mali čím pochváliť
Tak a máme tu jeseň, zbierame plody celoročnej práce. Nie
každé ovocie a zelenina sa vydarí, ale kto môže povedať,
že je všetko perfektné?! Tie ktoré sa nevydaria, ponúkajú
rôzne veselé, ale aj zvláštne tvary.

Základná organizácia SZZ Štokava II sa
prvý krát stala garantom Mestskej výstavy
ovocia a zeleniny. Výbor pod vedením
predsedu Ing. Milana Maďara sa zhostil
práce a s plným nasadením za pomoci pomológov Jána Eštvánika, Cyrila Havlíka
a členov Jozefa Jopeka a Jozefa Kalakaja
dosiahli, že výstavu návštevníci hodnotili
na vysokej úrovni.
Ing. Ladislav Faix, podpredseda OV SZZ
PP ju slávnostne otvoril a potom sa už vítania návštevníkov ujali dámy z Klubu seniorov zo Svitu. Pri odchode z prehliadky
exponátov zas obdarili malé deti z MŠ a ZŠ
cukríčkom. Sme radi, keď sa v detských
očiach zalesknú iskričky šťastia pri objave
výpestkov svojich rodičov či starých rodičov. Niektorí návštevníci sa zapojili do ankety "Čo sa mi na výstave páčilo, čo mi
chýbalo“ Bude vyhodnotená a zlosovaná
za účasti zástupcov mestských ZO ako aj
OV SZZ a traja vyžrebovaní dostanú vecné

ceny s diplomom.
Na stoloch sa objavili krásne exponáty, nebolo ich ako
po minulé roky, kedy
prevažovali jablká,
hrušky a slivky, teraz
ich bolo len 38, 10
a 3 - spôsobilo to aj
letné silné búrkové
obdobie s krupobitím. Záhradkári tohto roku dodali viac
druhov zeleniny (82
kusov) a ostatných
aranžmánov 23 kusov. Veľa otázok
padlo ku zvláštnej
zelenine a jej využi-

tiu. Išlo o Ačokču - uhorkopapriku. Zaujala
aj najväčšia tekvica Goliáš, ale o máličko ju
tromfla tekvica v tvare hrušky.
Samostatne sme predstavili dva HERBÁRE vytvorené žiačkami zo ZŠ v Liptovskej Tepličke, bol o ne veľ ký záujem návštevníkov všetkých vekových skupín.
Po skončení výstavy vo Svite sme 96 exponátov vystavovali aj na Podtatranskej výstave v Spišskej Belej ako sprievodnej akcii
14. ročníka Zemiakarského jarmoku.
Ďakujeme a dúfame, že si každý odniesol
poučenie, alebo aj krásne spomienky,.......
Záhradkárom želáme veľa zdravia, krásne
výpestky a k tomu lepšie počasie.
Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ Poprad
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Upratovanie kráča s jeseňou
ruka v ruke

A je to tu! Horúce leto postupne vystriedala jeseň,
ktorá definitívne nastolila svoju vládu. Užili sme si
už aj posledné slnečné lúče babieho leta, ale počasie nám dáva značne najavo, že teplé dni sú v nedohľadne.
Jeseň je síce krásne obdobie, kedy sa stromy preobliekajú do svojich pestrofarebných šiat, ale prináša
so sebou aj nové pracovné povinnosti. Listy zo stromov začnú pomaly opadávať a zaplavovať naše záhrady, lúky, cesty či chodníky.
Deťom síce prinesú radosť, ale my vieme, že dospelých až taká radosť nečaká, keďže ich treba pozbierať a postupne odvážať do kompostárne.
Pomaly sa začína aj veľ ké jesenné upratovanie,
preto sú od začiatku októbra v meste rozmiestnené
veľ kokapacitné kontajnery. Všetci vieme, že tam
patrí len objemový, nadrozmerný odpad ako napríklad starý nábytok, či koberce, dvere, zárubne
a podobne.
Do veľ kokapacitných kontajnerov v žiadnom prípade nepatrí odpad zo záhrad, s ktorým si pracovníci technických služieb najlepšie poradia v kompostárni, nepatrí tam ani odpad obsahujúci škodliviny
(napr. farby, riedidlá), rovnako tam nepatrí ani elektroodpad a ostatný odpad ako sú napríklad opotrebované pneumatiky, šatstvo či kartónové krabice,
ktoré predsa patria do separovaného odpadu.
S jeseňou pomaly prichádza aj mesiac november
a s ním aj deň, ktorý patrí všetkým zosnulým. Na
pamiatku našich najbližších by sme nemali zabudnúť.
Nezabudli ani pracovníci technických služieb, ktorí
v týchto dňoch pripravujú krásne spomienkové
vence zo živej čačiny podľa želania. Tento rok si ich
budete môcť vo Svite zakúpiť až na dvoch miestach
– v budove verejnej zelene (bývalé skleníky)
a v Dome smútku.
Ing. Jana Faixová,
TS mesta Svit

10/2016
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Žeby... (pohľad z druhej strany?)
Kráčam svojim mestom... Je
pekné, upravené, ľudia sú usmievaví, hrdí na svoje mesto. Ploty sú
vykosené, smeti vyzbierané, chodníky vyčistené,... všetko ako má byť.
Žeby to bol len sen? Žeby skutočnosť bola iná? Áno, je iná. Kontajner na papier je preplnený, lebo je

EKO okienko

v nej neposkladaná krabica, miesto
pre iných producentov odpadu tam
nie je. Navyše je tam vyhodená
zvädnutá kytica, obnosené šatstvo
a ďalší neidentifikovateľný odpad.
Podobne sú naplnené kontajnery
na plasty a sklo. Vedľa prázdneho
kontajnera na komunálny odpad je
položené vrecúško s domovým odpadom, vzadu vyhodená kuchynská
linka, opodiaľ čupí kôpka pokosenej trávy ovenčená konármi. Žeby
sme obyvatelia tohto mesta takto
prikrášľovali výzor mesta?
Žeby sme nepoznali práva, ale aj

povinnosti producenta odpadu?
Žeby sme museli 25 % obsahu kontajnerov po separácii odviezť ako
komunálny odpad?
Na zber BIO odpadu už nestačia
2 dni, ale je to každodenný zber
pomaly počas celého roka? Žeby
som si vypratal garáž? Vynesiem
toľ ko fliaš, pohárov, že naplním dva
kontajnery a ešte štyri krabice k
tomu priložím ku kontajneru? Tam,
kde doteraz stačili dva kontajnery,
tak štyri sú málo. Pritom na takéto
upratovanie má mesto Zberný dvor.
Všetko stojí peniaze, čas a ľudskú
prácu. Tieto zbytočne vynaložené
kapacity chýbajú pre čistenie chodníkov, opravy a nátery detských
preliezok, lavičiek, vyčistenie mestského lesa... Žeby malo mesto platiť – nepýtaj sa čo môže urobiť
mesto pre teba, ale čo ty môžeš
urobiť pre mesto? Že by... a či?
Ing. T. Klimo,
poverený riaditeľ
TS mesta Svit

Jesenné upratovanie

1. týždeň
3.10.2016 –10.10.2016
Sídlisko „A“ – BABA
Bytovky pri bývalom motoreste
Bytovky pri dielni BP – Križiak
Potraviny MilkAgro – Mierová ul.

2. týždeň
10.10.2016 –17.10.2016
Ul. Hviezdoslavova – bývalý Daňový úrad
Sklenárstvo – Ul. Jesenského
Potraviny Sintra–Lukáč – Mierová ul.
Budova polície –Ul. Štefánikova
3. týždeň
17.10.2016 –24.10.2016
Pod Skalkou – veľ ký podjazd
Pod Skalkou – malý podjazd
Pod Skalkou – potraviny Jednota
Pod Skalkou – Ul. horská / hore/
Čo tam patrí:
objemový odpad –nadrozmerný odpad –starý nábytok,
koberce, dvere, zárubne, vane, WC misy, umývadlá, a pod.
Čo tam nepatrí:
odpad zo záhrad –tráva, lístie, konáre,
elektroodpad z domácností
odpad s obsahom škodlivín – farby, riedidlá,
ostatný odpad – pneumatiky, šatstvo, kartónové krabice,

Vo Svite sa opäť začalo
čistenie kanalizácie

V septembri prebiehalo vo Svite opätovné čistenie jednotnej verejnej kanalizácie, ktoré sa zo strany Podtatranskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. vykonáva cyklicky v určených intervaloch.
Na základe predošlých udalostí, kedy prívalové dažde spôsobili v meste škody a naniesli veľ ké množstvo nečistôt do potrubí
a šácht, sa mesto Svit a Podtatranská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s dohodli na opätovnom prečistení potrubí, aby v
prípade ďalších zrážok nedochádzalo k vytápaniu nehnuteľností
v meste splaškovými a dažďovými vodami. Čistenie je realizované
technologickým tlakovým vozidlom Aquatech, ktoré vyčistí potrubia od nánosov piesku, blata a zhrabkov, zároveň však aj povysáva potrubia a šachty.
Ing. A. Kromková
Foto: Lenka Faixová
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c NARODILI SA

Damián Uram, Marko Galajda, Soňa Pčolová, Lucas Fronc, Barbora Šterbáková,
Viktória Kováčiková, Janka Exnerová,
Timon Rástocký, Viktória Šimková, Ján
Marton, Svetlana Príbelová

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Martin Dvorčák a Monika Cervová, Juraj
Fábry a Lenka Michaláková, Jozef Jurgovský a Jana Lesná,Tomáš Kičák a Martina
Malovecká, Ján Pavlov a Martina Kyčinová, Patrik Pavlovič a Veronika Hošnová, Patrik Tomáš a Ľubomíra Lasoková

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ - september

Prijatie jubilantov

Primátor mesta Ing. Miroslav
Škvarek prijal a pozdravil v obradnej sieni mesta na pravidelnom
stretnutí jubilantov, ktorí sa v 3.
štvrťroku dožili významných životných jubileí – 70, 75, 80, 85, 90
a viac rokov. Najstaršou z nich bola
ešte veľmi čiperná 93 ročná Terézia
Slobodová (obr. dole), 92 rokov
oslávil a pevný stisk ruky odovzdával Albert Holiga a 90-tku si pripomenula optimistická a usmievavá
Anna Pitková. Po oficiálnej časti
programu, v ktorej si spoločne zanôtili piesne svojej mladosti s Monikou Piekielnickou, nasledovalo
malé občerstvenie, počas ktorého
primátor jubilantov informoval
o plánovaných krokoch vedenia
mesta k skvalitneniu života jeho občanov.
Foto: P. Kostka

Detská burza oblečenia

Základná organizácia Unie žien Slovenska vo Svite organizuje Detskú burzu jesenného a zimného detského ošatenia, športových potrieb a hračiek. Uskutoční s v budove pošty (bývalá sporiteľňa) vo štvrtok 20. 10. 2016 od 8. do 17. h a v piatok
21. 10. od 8. do 16. h.
Príjem čistých a nepoškodených vecí je 18. a 19. 10. 2016 od 15. – 18. h. a výdaj
nepredaných vecí 24. 10. od 12. do 16. h. Vstupné je 0,10 eur. Organizátor prosí záujemcov, ktorí chcú svoje veci predať, aby nenosili veci pre dospelých.

= SPOMIENKY
12. septembra 2016
uplynulo neuveriteľných 25 rokov od
úmrtia nášho drahého manžela, otca
a dedka
LADISLAVA SCHNÁGERA. Za tichú
spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali, vopred úprimne ďakujeme.
Milujúca manželka Mária s rodinou

Dňa 23.10.2016
uplynie rok, čo
nás navždy opustila naša milovaná
mamka, babka
a prababka

ANNA VNENČÁKOVÁ.
Za tichú spomienku ďakujú dcéra
Anna a synovia Ladislav a Ondrej
s rodinami.

70 ROKOV
Viera Hozzová, Alfréd Zachar, Margita Loyová, Štefánia Drozdová, Eva Podhorská
75 ROKOV
Mária Rekeneiová, Pavlína Zbellová, Veronika Dzurňáková, Valter Diczházi, Martin
Benko, Ervín Zastko
80 ROKOV
Ing.Vladimír Rusnák, Anton Vojtko, František Kurňava

85 ROKOV
Štefan Varga, Ján Gradzilla, Vilma Neuvirthová, Anna Tejbusová, Helena Bajtošová, Ján Bulla
90 ROKOV
Anna Talpašová, Anna Ivanová, Helena
Trajtelová
91 ROKOV
Edita Kováčová, Mária Kičurová
93 ROKOV
Terézia Slobodová
95 ROKOV
Emília Ivanová

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Jozef Spišský (71), Viera Benková (66)
Rozália Krajčová (56), Pavel Kollár (88),
Zuzana Knižková (77), Ondrej Novák (87),
Margita Perscheová (80) a Martin Volk
(92).
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. 116, č. t. 7875 114.

ZAMESTNANCI – ŽIVNOSTNÍCI –
DÔCHODCOVIA
ÚVERY JEDNODUCHO
DO 6 000,-€
0949 604 294
Poprad, Nám.sv.Egídia, budova
INTES, 2.posch.
www.wavreal.sk
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V bani Bartolomej

14.septembra 2016 nastúpilo do autobusu 45 dôchodcov
vo veku 62 - 85 rokov s očakávaním bohatých zážitkov, nových
poznatkov i dobrej nálady, veď Marienka Voščeková si pribalila harmoniku, všetci dostali balíček s občerstvením a v autobuse aj prvé informácie o plánovanej destinácii. A išlo sa...
Cieľom tohto poznávacieho
zájazdu, ktorý pre seniorov pripravila ZO Jednoty dôchodcov
na Slovensku, bola Banská
Štiavnica a okolie. Prvá zastávka
bola v dominante Svätého Antona, v barokovo-klasicistickom
kaštieli, kde mohli účastníci obdivovať v historických miestnostiach s pôvodným zariadením
po rodoch Koháry a Coburg
bohaté zbierky nábytku, obrazov, porcelánu, tiež poľovnícke
trofeje sústredené v najväčšej
poľovníckej expozícii na Slovensku.
Ďalej bola v programe zájazdu návšteva bane – štôlne
Bartolomej v Banskej Štiavnici.
Bol to nezabudnuteľný zážitok
už aj preto, že odvážlivci sa obliekli do nepremokavých plášťov, dostali ochrannú prilbu
a banícku lampu. Väčšina z nich
po prvýkrát videla ako to vyzerá
40 metrov pod banskoštiavnickým centrom, zaujal ich výklad

o histórii baníctva, o baníckej
vede, o geologických a technických zaujímavostiach, ktoré
im priblížili sprievodcovia Banského múzea v prírode - jedinečného múzea svojho druhu
na Slovensku.

Na záver to bola obhliadka
Banskej Štiavnice, jedného
z najkrajších historických slovenských miest. Kedysi bola Banská
Štiavnica najbohatším banským
mestom v Uhorsku i v strednej
Európe a vďaka slávnej histórii
ju v roku 1950 vyhlásili za
mestskú pamiatkovú rezerváciu
a v roku 1993 zapísali do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Všetkých potešilo, že toto v nedávnej
minulosti čiastočne schátrané
mesto nadobúda úctu aká mu
prináleží. Výklad sprievodcu bol

Teatro Colorato Bratislava
pri príležitosti 10. výročia založenia Familiaris, o. z.
pod záštitou primátora mesta Svit Miroslava Škvareka
uvádza divadelné predstavenie

21. 10. 2016
o 19:00
v DK Svit

účinkujú: Štefan Bučko, Jana Valocká, Monika Potokárová

dobrovoľné vstupné, viac info na www.colorate.sk alebo 0906 827 465

Pomoc podpora, sprevádzanie v každom sociálnomprobléme.
Sme tu s vami a pre
vás už 10 rokov, www. familiaris.sk
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tak zaujímavý a atmosféra tzv.
strieborného mesta tak neopakovateľná, že sa nikomu nechcelo z tohto skvostu Slovenska odísť.
Všetci účastníci – seniori zo
ZO JDS, klubov dôchodcov zo
Svitu, Klubu ABŠ a mestských
organizácií SZPB a SZZP ďakujú
za zapožičanie autobusu spoločnosti CHEDOS, Marienke
Voščekovej za príjemnú zábavu
v autobuse so spevom a harmonikou a už odteraz sa tešia
na ďalšie túlačky po Slovensku
v réžii ZO JDS. A. Gejdošová

Napísali o združení
Familiaris

Projektový tím národného projektu Podpora
opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“) navštívil zapojených poskytovateľov opatrovateľskej
služby v rámci celého Slovenska. V auguste jeho
členovia zavítali aj do Svitu k neverejnému poskytovateľovi Familiaris o. z.
Združenie bolo založené v roku 2006. Jeho
cieľom je podpora a rozvíjanie sociálnych aktivít
na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre rodiny
so zameraním na jej spirituálny potenciál. Občianske združenie sa v máji 2016 zapojilo do NP
POS, vďaka čomu sa podarilo vytvoriť 20 nových
pracovných miest opatrovateliek a opatrovateľov.
Familiaris o. z. patrí medzi poskytovateľov, ktorí
boli zapojení do NP POS i v programovom období 2007 – 2013 v rámci operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Riaditeľom
tohto združenia je PhDr. František Drozd, PhD.,
ktorý sa všemožne snaží o zvyšovanie profesionalizácie výkonu opatrovateľskej služby. Opatrovateľ ky zamestnané v združení pri práci s klientom uplatňujú holistický prístup. To znamená, že
klienta vnímajú ako celostnú bytosť, teda zaujímajú sa o celého človeka vo vnútri rodiny, komunity, spoločenského a prirodzeného prostredia. Povinne absolvujú školenia, supervízie
a pod., a to všetko s cieľom skvalitniť poskytovanie sociálnej služby a spríjemniť život klienta
v jeho rodinnom prostredí.
Zdroj: Sociálna spoločnosť 21. 9. 2016
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Svit - osudová a najdôležitejšia voľba môjho života
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Po roku opäť pokračujeme v rozhovoroch s ľuďmi, ktorí
sú nositeľmi Ceny mesta Svit. Chceme vám tak trošku priblížiť osobnosti, ktoré odovzdali nášmu mestu kus svojho
života, svojich schopností a mimoriadne sa zaslúžili o jeho
rozvoj, či propagáciu. Prvým z troch ocenených je Ing.
JOZEF KŔČ. Okrem rozhovoru, ktorý sme spoločne absolvovali, mala som k dispozícii zaujímavý dokument –
autobiografiu, spomienky a úvahy tohto čiperného a mentálne veľmi sviežeho dôchodcu, ktorý pochádza z Turčianskeho sv. Petra a narodil sa v Martine pred 77-mi rokmi.
n Mimochodom, pán Kŕč,
vaše curriculum vitae s prozaickým titulom „Môj život“
je veľmi zaujímavé čítanie,
z čoho logicky vyplýva, že
taký bol i váš život...
Nepochybne. Viete, urobil
som to len preto, aby moje
deti, vnúčatá a ich rodiny poznali, kto bol vlastne ich otec,
dedko a aby tak nestratili kontinuitu svojho pôvodu a existencie, prípadne sa poučili
a motivovali pre plnohodnotný
život.
n Sú to vzácne fakty
a úvahy. Plné pravdy. Asi
každá rodina by mala mať
takého dedičstvo, či posolstvo o svojich koreňoch,
o svojich predkoch. Aké mal
teda malý Jozef Kŕč detstvo?
Pestré a krásne. Mám ho v živej pamäti a rád sa k nemu vraciam. Rok 1939 sa zmietal
v pohnutých časoch, začala 2.
svetová vojna, ktorá zasiahla
i našu rodinu, avšak ja som ju
nechápal a len s údivom som
registroval jej dramatické udalosti, ktoré sa odohrávali aj
priamo v našom dome. Dostal
som silne religióznu výchovu,
s čím súviseli nádherné zážitky
z prežívania všetkých cirkevných sviatkov. Od mala som
miloval šport, najmä futbal.
Učil som sa veľmi vzorne, spomínam na úžasné prázdniny
u príbuzných i na to, ako som
chcel byť v istom období detstva pápežom či prezidentom... Vďaka mojim skvelým
rodičom,
bratovi
Jankovi(mladší o 9 rokov)
i ostatnej rodine som prežil
nádherné detstvo.
n Ukončili ste meštianku
a prišla životná voľba –
stredná škola...
Voľ ba padla na SPŠ strojnícku v Martine, ktorú som absolvoval s vyznamenaním. Na
vysokú ma nevzali pre nega-

tívny posudok z dediny (môj
dedo bol ako veliteľ hasičského zboru členom Hlinkovej
gardy). Po tomto sklamaní som
prijal umiestenku do vtedajšieho mesta mladých pod Ta-

Mladý učiteľ Jozef Kŕč (prvý sprava) na hodine „Stroje a zariadenia“ - r. 1958.
môj veľ ký priateľ). Šport bola
moja „srdcovka“, bolo pre
mňa cťou veliť známemu prvoligovému klubu v republike.
n V tom čase ste už boli ženatým otcom troch synov.
Nebolo náročné skĺbiť
prácu, funkcie a rodinu?
Určite bolo, ale manželka
Oľga stála oddane pri mne,
perfektne zvládala funkciu
matky, domácnosť a podporovala ma, za čo som jej dodnes
nesmierne vďačný.

Pri oslave výročia školy a otváraní nových odborných učební
SOUCH. Na obr. s Ing. J. Kurucom a Ing. Z. Bednarčíkom.
trami – do Svitu na OU pri
n. p. Chemosvit č. 8. Táto
voľ ba určila celú moju budúcnosť a osudovosť. Otvoril sa mi
neznámy svet.
n To ste nemali ani 18 rokov...
Áno, stal som sa najmladším
učiteľom odborných predmetov v ČSR. Doplnil som si pedagogické a neskôr i odborné
vzdelanie (VŠT Košice). Veľmi
mi vtedy pomohli skvelí kolegovia – Marián Korvín, Jaromír
Novotný, prof. Ľudo Smatana,
Vojtech Markus, Eugen Polanský, Ján Májovský, Ján Bajtoš
a iní. Prijali ma úžasným spôsobom a podávali mi pomocnú
ruku. Okrem chémie som učil
na škole všetky predmety (po
nástupe ich bolo 11!), postupne som si budoval autoritu
a erudovanosť sústavným

vzdelávaním. Ani neviem ako,
ubehlo 20 rokov za katedrou
a prišiel rok 1977, kedy som
bol menovaný za riaditeľa
SOU. Je pozoruhodné, že z večera na ráno sa z učiteľa(nie zástupcu riaditeľa) stal riaditeľ,
ktorý sa narodil v roku vzniku
tejto školy(1939). Opäť ako jeden z najmladších riaditeľov
(37 r.) som presne vedel, čo
chcem robiť a čomu sa chcem
s plným nasadením venovať.
Odjakživa som rád stál pred
ťažkými úlohami.
n Ani ste sa nestihli zohriať
a prišla ďalšia ponuka.
Výbor TJ Chemosvit ma vybral a basketbalový oddiel zvolil za jeho predsedu. Tu sa začal
napĺňať môj sen prezidentovania. Mojím veľ kým funkcionárskym športovým vzorom bol
Ing. Vladimír Rusnák (dodnes

n Vráťme sa však do školy,
kde ste sa museli udomácniť v kresle riaditeľa. Ako si
spomínate na túto etapu
vášho života?
Boli to roky obrovského rozmachu školy. Škola sa modernizovala nebývalým tempom –
pomôckami, prístrojmi, strojmi
a zariadením, ale i adaptáciou
priestorov. Bola to tvrdá, trpezlivá manažérska práca, v centre
ktorej boli vždy žiaci, to hovorím s čistým svedomím. Zriadili
sme viacero atraktívnych experimentálnych študijných odborov a pre „know how“ si chodili
k nám riaditelia z celého Slovenska. Po roku 1989 sa SOU
chemické dostalo úrovňou vybavenia a personálneho obsadenia na popredné pozície
stredných škôl na Slovensku.
Mali sme bohatú mimoškolskú
činnosť, absolvovali sme stovky
výstav, úspešné Dni učňovskej
mládeže Slovchémie a mnoho
iných aktivít. Netreba zabudnúť
na podiel školy pri výstavbe
mesta a jeho objektov. Som
hrdý na titul „Zaslúžilý učiteľ “
a štátne vyznamenanie „Za zásluhy o rozvoj východoslovenského kraja!“, ktoré som dostal
pri 50-tke školy(zároveň i mo-
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jej). Rovnako si vážim vysoké
uznanie v podobe Malej medialy sv. Gorazda, ktorú mi udelil v roku 2000 predseda vlády.
Cenu mesta Svit, ktorú som
prevzal v júni tohto roku si však
vážim mimoriadne a najviac.
Musím ale jedným dychom
dodať, že obrovskú zásluhu na
našich úspechoch, okrem celého kolektívu školy, mal Chemosvit, n. p. vedený riaditeľom
Ing. G. Schmidtom i neskorší
jeho manažment na čele s generálnym riaditeľom Ing. M. Ľachom. Ich pomoc a podpora
bola pre školu šťastím.
n Ako vnímate súčasné „novinky“ v školskom systéme
v podobe duálneho vzdelávania?
Viete, je to také smutnosmiešne. Mám pocit, že niekto
objavuje „teplú vodu“, čosi, čo
sme tu mali a čo bolo odskúšané a dobré. Môj boj za zachovanie študijných odborov
pre tzv. “čierne remeslá“ som
nevyhral, na reformu školstva
mám však jasný a kritický názor.
Zrušenie stredných odborných
učilíšť pokladám v náväznosti
na duálny systém za nešťastný
krok.
n Iste sa rád vraciate k svojim športovým manažérskym rokom....
Samozrejme. Cestovanie mi
nielen otváralo oči, ale dávalo
rozhľad, potrebný pre bežný život. Navštívil som do 30 eu-

rópskych a ázijských krajín. Ale
musím povedať, že táto etapa
nebola len o zájazdoch, učil
som sa lobingu, musel som riešiť i nepríjemné obdobia neúspechov klubu. Napriek tomu
na tých takmer 15 rokov vo
funkcii prezidenta BK spomí-
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Jozef Kŕč so svojou milovanou rodinou pri príležitosti 50. výročia sobáša s manželkou Oľgou a synmi s manželkami.
nam veľmi rád. I preto, že basketbal poznačil detstvo mojich troch synov, ktorí ho aktívne hrávali. Jednoducho –

roky so športom mi dali v živote viac ako veľa. Bol som asi
v správny čas na správnom
mieste.

Milé bolo i to, že sme sa zhovárali v priestoroch, ktoré J. Kŕčovi boli dôverne známe (terajší
MsÚ) – veď tu prežil 45 rokov! Pamätal si každú miestnosť, každú triedu, či učebňu. S úsmevom
spomínal na priateľstvá, ktoré tu získal. Zazneli mená ako Pavol Antal, Ing. Ján Valluš, Dušan
Lukášik, Ing. Vlado Rusnák a iní. So cťou prežil rôzne politické otrasy, absolvoval do 70 stužkových
slávností, odprevadil do 8500 absolventov, stále miluje spoločnosť a vychutnáva si každý deň. Veľa
číta, najmä filozofické knihy a teší sa z 3 vnučiek a 2 vnukov, s ktorými prežíva vzácne chvíle
v rodnom dome na Turci či na chalupe v Červenom Kláštore.
V jeho zaujímavej autobiografii ma zaujalo viacero múdrych myšlienok, od motta na titulnej
strane „Ničím som netúžil byť, chcel som hlavne byť“, cez jeho skepticko-optimistický pohľad na
súčasnosť, slovenskú demokratickú aroganciu, sociálnu nespravodlivosť až po záverečnú vetu:
„Chválim čas, ktorý snáď pred sebou ešte mám. Chcem s primeraným zdravím vyvrátiť Goetheho
myšlienku : Zostarnúť nie je umenie, umenie je zniesť to.“ Za rozhovor poďakovala V. Žoldáková

Veľký swingový orchester Kultúrneho centra Česká Třebová
Pôsobí v Č.Třebovej, našom družobnom meste od roku 1980. Od začiatku
sa teší veľ kej popularite a zaznamenal
množstvo úspešných vystúpení. Spolupracoval s takými osobnosťami ako
Marta Kubišová, Karel Hála, Jitka Zelenková, Laďa Kerndl, Jitka Molavcová, Kateřina Brožová a další.
V poslednej dobe rozvinul spoluprácu
s výbornými interprétmi jazzovej hudby
Jánom Smigmatorom a Dashou. VSO je
amatérsky súbor pôsobiaci pod patronátom Kultúrneho centra v Českéj Třebovej. Významnými hosťami VSO boli
i vynikajúci inštrumentalisti - „Bromovci“
ale i napr. klarinetista prof. J. Hlaváč,
trombonista J. Bažík Pavelka, violončelistka A. Poukarová a husľový virtuóz J.
Svěcený.
VSO niekoľ kokrát vystupoval v zahraničí, hlavne v partnerských mestách. Má
svojich verných poslucháčov, ktorí bezo
zbytku zapĺňajú hľadisko veľ kej sály Kultúrneho centra v Č. Třebovej.
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Skvalitniť život seniorov
v meste
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Pred mesiacom októbrom, ktorý je aj mesiacom „Úcty
k starším“ primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek prijal
v stredu 28. 9. v prítomnosti ďalších pracovníkov MsÚ
a poslankyne MsZ Mgr. Márie Smatanovej - členky ZO
JDS, predstaviteľov organizácií zaoberajúcich sa činnosťou seniorov v meste Svit.
Tí prostredníctvom predsedu ZO JDS Mgr. Miroslava
Jurčáka poďakovali MsZ,
pracovníkom aparátu MsÚ
a primátorovi za podporu
a priazeň pri skvalitňovaní
činnosti seniorov v roku
2016. Zabezpečovaná bola
aj prostredníctvom organizácií ako je ZO JDS, kluby dôchodcov, ZO Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých, ZO SZPB a Klub absolventov Baťovej školy. Zároveň boli predstaviteľom
mesta predložené návrhy na
skvalitnenie života v meste
pre viac ako 1 900 seniorov
nad 62 rokov v meste Svit.
Patrí medzi ne napr. záujmová činnosť seniorov
denne v kluboch dôchodcov,
hľadanie možností riešenia
diétneho stravovania pre
tých, ktorí majú lekárom

predpísanú diétnu stravu. Tu
budú musieť organizácie
urobiť prieskum u občanov
mesta.
Ďalej je navrhované ďalšie
skvalitňovanie
interiérov
Denného stacionára, Domu
opatrovateľskej služby a
Zdravotnej opatrovateľskej
služby. Seniori vidia aj priestor na vytvorenie väčšej intimity pacientov pri vyšetrení
u odborných lekárov na poliklinike vo Svite.
Mesto zamýšľa sústrediť
historické dokumenty aj prostredníctvom materiálov od
starších občanov s tým, že
po vybudovaní priestorov na
MsÚ, venovaných histórii
náš-ho mesta, tu budú vystavené. V tom očakáva mesto
aktívnu spoluprácu so seniormi v meste.
Seniori od roku 2017 chcú

Denník polície
n 24. augusta hliadka MsP súčinnostne
zasahovala spolu s príslušníkmi OO PZ Svit
pri zákroku v rodine Daniely B., kde dochádzalo k fyzickému napadnutiu. Vec realizuje OO PZ Svit
n 29. augusta výkyvy počasia narobili
problémy obyvateľom nášho mesta. Nad
Svitom sa vytvoril veľmi zvláštny meteorologický úkaz tzv. Downburst. Bol to veľ ký
búrkový mrak,ktorý tlačil studený vzduch
k zemi a vytvoril sa vietor, ktorý smeroval
do všetkých strán pod oblakom. Tento jav
bol sprevádzaný silnou búrkovou činnosťou a veľmi intenzívnym dažďom. Hliadka
MsP pomáhala pri likvidácii polámaných
konárov z mestských komunikácií a zabezpečovala súčinnosť s HaZZ Poprad, s dobrovoľníkmi dobrovoľného hasičského
zboru a plynármi.
n 29. augusta v podvečerných hodinách
hliadka riešila trojicu mužov z obce Batizovce, ktorí boli nadmieru hluční na ulici
Mierovej. Po dohovore sa muži presunuli
do miesta trvalého bydliska.
n 30. augusta hliadka MsP obdržala oznámenie o požiari garáži za nákupným
strediskom Kopček. Okamžite bol vyrozumený operačný dôstojník HaZZ Poprad.

v spolupráci s Technickými
službami mesta zabezpečiť
celoročnú dôstojnú starostlivosť o pamätné miesta na
území Svitu.
Predstavitelia mesta a seniorských organizácií prejavili
spoločnú vôľu navzájom sa
v priebehu roka 2017 informovať o návrhoch a možnostiach pre seniorov, spolupracovať nielen v prospech
seniorov, ale všetkých občanov v meste, vrátane mládeže.
-ák-

Následne hliadka v spolupráci s ostatnými
zložkami zabezpečovala ďalšie nevyhnutné
úkony.
n 1. septembra hliadka MsP súčinnostne vykonávala dopravno bezpečnostné opatrenia počas druhého ročníka
Polmaratónu Poprad-Svit-Poprad.
n 2. septembra hliadka MsP súčinnostne vykonávala dopravno bezpečnostné opatrenia počas akcie „Cyklojazda
histórie“.
n 3. septembra hliadka MsP v spolupráci s príslušníkmi OO PZ Svit bola vyslaná ku pohostinstvu Stanica. Pred pohostinstvom malo dochádzať k narušovaniu verejného poriadku. Narušenie zistené
nebolo, s návštevníkmi pohostinstva, ktorí
boli značne pod vplyvom alkoholu bol vykonaný pohovor, po ktorom sa rozišli do
svojich domovov.
n 7. septembra hliadka vykonala kontrolu autovrakov na území mesta. V jednom prípade poučila občana ako postupovať pri legálnej likvidácií autovrakov.
Občan bol poučený o možných dôsledkoch, ako aj o možnosti likvidácie vozidla
cez zberné centrum.
n 9. septembra hliadka vyrozumela občianku nášho mesta o náleze jej dokladov
v meste Kežmarok, ktoré tam zabudla.
n 11. septembra hliadka MsP zasahovala v záhradkárskej osade Štokava, kde

CHCETE VEDIEŤ,
ČO VŠETKO SA
DEJE VO SVITE?

Nezmeškajte nič dôležité, čo
sa udeje vo Svite a jeho okolí!
MESTO SVIT sa rozhodlo spustiť
e-mailový newsletter, v ktorom
pravidelne informuje o plánovaných podujatiach a ďalších novinkách vo Svite a okolitých obciach. Prihlásiť sa môžete veľmi
jednoducho v priebehu pár sekúnd – stačí si kliknúť na stránku
www.svit.sk a k odberu sa prihlásite vyplnením dvoch údajov
(v ľavej časti stránky).

pri kontrole záhrad bolo zistené, že tam
dochádza k páleniu záhradného odpadu.
Záhradkárka oheň ihneď uhasila a s dotyčnou bol vykonaný pohovor s upozornením na možné sankcie.
n 13. septembra bola hliadka vyslaná
na ul. Kpt. Nálepku, kde malo dochádzať
k dobíjaniu sa do bytu občianky mesta.
Po príchode na miesto bolo zistené, že
sused, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu si pomýlil poschodie a byt. S menovaným bol vykonaný pohovor a následne bol usmernený do svojho bytu.
n 16. septembra hliadka MsP v súčinnosti s OO PZ Svit a príslušníkmi OR PZ
Poprad zabezpečovala miesto tragickej
nehody na cyklochodníku pri studničke.
n V priebehu mesiaca september
mestská polícia zintenzívnila kontroly so
zameraním sa na dodržiavanie Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Svit
č. 6/2002, ktorým sa upravujú podmienky
držania a chovu psa v meste.
n Taktiež sa zintenzívnila spolupráca
s Technickými službami mesta Svit, kde
boli vykonávané kontroly na zisťovanie pôvodcov čiernych skládok na území mesta
Svit. Takéto kontroly budú prebiehať aj
v nasledujúcich mesiacoch z dôvodu predídenia vytvárania čiernych skládok a skládok stavebného odpadu.
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Z činnosti zdravotne
postihnutých občanov
V závere septembra sme
mali besedu s prezidentkou
fóra pre seniorov pri vláde
SR Ľubicou Galisovou a Mgr.
Jozefom Štefaňákom, zástupcom náčelníka Mestskej
polície Vysoké Tatry na tému
zneužívanie dôverčivosti seniorov. Naša organizácia zozbierala požiadavky a otázky
seniorov z jednotlivých organizácií a tie sme naniesli ako
naše požiadavky na vyššie orgány. Išlo napr. o výživové
doplnky. V minulosti vedené
ako lieky, musí ich predpísať
lekár a v plnej sume ich musí
uhradiť pacient (liek Detralex) - žiadame prehodnotiť
zaradenie. Vzdelávanie seniorov v oblasti finančnej gramotnosti žiadame bezplatne,
alebo za symbolickú sumu
chceme prehodnotiť cenu za
kúrenie v severných okre-

soch, ako je i náš a ďalšie iné
požiadavky. Beseda bola zaujímavá, Ľ. Galisová si ich zapisovala, a preto veríme, že
aspoň časť z nich bude zrealizovaná.
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17. 11. 2016
o 18:00 h

v Dome kultúry
vo Svite

Cestovanie vlakom
Chcela by som upozorniť
všetkých starobných dôchodcov, držiteľov preukazov
na cestovanie vlakom, že
preukazy sa vymieňajú kvôli
novým čiarovým kódom do
konca roka 2016 na vlakovej
stanici v Poprade po predložení OP a preukazu na cestovanie. Je potrebná fotografia 2x3 cm. Po tomto
termíne vám staré preukazy
nebudú platiť.
Za ZO SZZP Svit
Ing. Ľ. Kuzmíková
Vstupné: Predpredaj - 18 €, v deň predstavenia 20 €
PREDPREDAJ: Mestský úrad Svit, č.dv.116 - tel.č.
052/7875114 Kníhkupectvo CHRISTIANIA Poprad –
Nám.sv.Egídia 108, tel.č. - 052/7722944
Organizátor: UA Bell Canto Poprad – 0903966327
Životný príbeh legendárnej mexickej maliarky Fridy Kahlo a jej
partnera Diega Riveru je plný vášne, lásky, humoru, podmanivej
hudby a temperamentného tanca. Pre univerzálnosť posolstva
je táto téma veľmi príťažlivá a silná aj pre dnešnú dobu. Autori
sa sústredili na hĺbku myšlienok a vnútorné posolstvo, ktoré
bolo aj základným obsahom Oscarového filmu s očarujúcou Salmou Hayek.
Sólisti a tanečníci v nápaditých kostýmoch na skvelú hudbu
s prvkami mexickej a španielskej hudby s vynikajúcim živým orchestrom predvedú oslavu života jednej z najvýznamnejších maliarok 20.storočia. Vydarený, úspešný muzikál vzhliadlo už niekoľ ko tisíc ľudí v Bratislave ale aj iných slovenských mestách
a sú nadšení. Príď te si to vychutnať aj Vy.

Vo Svite sa filmovalo

Na území nášho mesta sa v závere septembra
natáčali niektoré scény pripravovaného tanečného
filmu s pracovným názvom Hugo. Ide o príbeh mladých tanečníkov z malého mesta. V produkcii Arina
film production ho režíruje česká režisérka Andrea
Sedláčková.
Foto: P. Kostka
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Úspešná Lajčáková

svetovom šampionáte v behu do
vrchu v Bulharsku sa Soňa postavila
na štart opäť.
V Nitre súťažila na slovenskom
šampionáte v cestnom behu na
10 km. A opäť podala excelentný
výkon.V konkurencii 42 pretekárok

Na majstrovstvách Slovenska družstiev v atletike v Dubnici nad Váhom
sa v druhú septembrovú nedeľu zúčastnilo osem finálových družstiev
mužov a žien.
Tituly majstrov Slovenska získali u mužov AC Stavbár Nitra a u žien VSČ Dukla
Banská Bystrica.
Pre nás je potešiteľné, že v tíme Banskej Bystrice bola aj 20-ročná Sviťanka
Stanislava Lajčáková, ktorej základy atletiky vo Svite dal pedagóg ZŠ Mierová
Mgr. Ladislav Potočný. Stanka, ktorá je
študentkou vysokej školy v B. Bystrici,
kde študuje fyzioterapiu všetkým Sviťanom robí radosť. Veď výrazným spôsobom prispela svojimi výkonmi víťaznému
družstvu : vyhrala beh na 100 m prekážok, druhá bola v hode oštepom a bola
aj členkou víťaznej bežeckej špintérskej
štafety na 100 m s Vladimírou Šibovou a
olympioničkami Danou a Janou Velďákovými.
Srdečne blahoželáme!
-ák-

Basketbalisti
začali prehrou

Basketbalisti BK Iskry Svit do súťaže
EUROVIA SBL vstúpili v sobotu 8.
októbra v Leviciach, kde podľahli
v pomere 106 : 70.
Družstvo Svitu podalo bojovný výkon,
no na zohratejšie družstvo z Levíc to nestačilo. Za Svit najviac bodov dali legionári Palm 25, Šoutvin 18, Singletary 15.
Najbližšie bude Svit hrať doma: 12.
10. s Prievidzou, 15. 10. s Interom Bratislava, 19. 10 s Košicami a 5. 11. so Sp.
N. Vsou.
-ák-
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Soňa Vnenčáková je štvrtá na svete!
Dvadsaťdvaročná Sviťanka zaknihovala druhú
septembrovú nedeľu životný úspech. Štvrtú
priečku na majstrovstvách sveta v behu do
vrchu v bulharskom meste Sapareva Banya.
Devätnásť rokov hľadala slovenská reprezentácia atlétku, ktorá sa
priblíži k doteraz najväčšiemu úspechu žien
spod Tatier na najvyššom vrchárskom fóre.
Strieborná medaila Jaroslavy Bukvajovej z 13.
svetového šampionátu
WMRA v českých Úpiciach – Malých Svatoňoviciach síce stále visí najvyššie, no
Soňa Vnenčáková na Balkáne ukázala,
že kde je vôľa, tam je cesta.V pretekoch
zažiarila aj druhá dáma s dvojkrížom na
prsiach. Silvia Schwaigerová, rodáčka
z Popradu, obsadila šiesty pľac.
Brilantné predstavenie pri premiére
na MS v behu do vrchu Soňa vyšperkovala famóznym štvrtým miestom!!!.
"Výsledok ma milo prekvapil a neskutočne potešil. Pravdu povediac som si
to nepredstavovala ani v najtajnejšom
sne. Som veľmi vďačná Slovenskému atletickému zväzu, že som mohla štartovať
na tomto skvelom podujatí. Bez výborného trénera Jiřího Šmitáka by som
tento výsledok nikdy nedosiahla, ďakujem teda aj jemu. Mojím hlavným cieľom
bolo preteky si užiť, a to sa mi na sto
percent aj podarilo. Začala som radšej
opatrne, tempo som postupne zvyšovala
a záver bol už s vypätím všetkých síl.
Tretiu Francúzku som mala pred cieľom
na dohľad, no dnes som na ňu nemala.
Štvrté miesto a 12-sekundové manko
síce zamrzí, ale aj tak je to pre mňa veľ ký
úspech a najmä motivácia do ďalšieho
tréningu," skonštatovala Soňa Vnenčáková.
Iba štyri dni po úžasnom 4. mieste na

zvíťazila časom 35:09 min. s náskokom
dva a trištvrte minúty pred druhou ženou
v poradí, známou slovenskou reprezentantkou Luciou Janečkovou, Novozámčankou v drese bratislavského klubu.
O Soninom vynikajúcom výkone svedčí
i fakt, že zo 67 mužov bolo rýchlejších
iba osem. Tieto výsledky vyznievajú mimoriadne pozitívne aj smerom k decembrovým ME v cezpoľnom behu, keďže
Soňa môže na tomto šampionáte pretekať ešte v kategórii do 23 rokov.
Tesne po dobehnutí odcestovala do
Brna, kde študuje na Masarykovej univerzite fyzioterapiu. Prípravu na svetový
šampionát v behu do vrchu tak zúročila
i v behu na ceste. Povzbudiť ju bol i jej
tréner Jiří Šmiták, ktorý ju trénuje v Brne.
Z jej výkonu bol nadšený. Rovnako, ako
my, ktorí jej úprimne blahoželáme! Soňa,
si skvelá !
Soňa bežala aj polmaratón na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach
(spolu 3333 pretekárov – mužov a žien
spolu) a vyhrala úžasným časom 1:17
hod s náskokom 6 minút pred druhou
pretekárkou.
Zdroj: Korzár, Spiš
Foto: Brady Gerry

Kimbiark nás rozohrial

V poslednú septembrovú sobotu zapojila Únia žien Pod Skalkou nielen svoje ženy,
ale aj všetkých, ktorí majú radi pohyb na čerstvom vzduchu do akcie „Pochod náučným
chodníkom Kimbiark“. Kto mal chuť nájsť nejaký ten dubáčik, tak sa na chvíľu vzdialil a
našiel. Deti udávali tempo a pomerne rýchle, tí skôr narodení mali veru čo robiť. Užili
sme si pekný výlet, hriali nás prvé jesenné lúče a čo viac si môže človek priať, než
pekné počasie, dobrú partiu a čistý vzduch. Verím, že sa spokojní účastníci stretneme
znova,. Všetkým ďakujem.
Jana Bobulová
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Basketbalisti o Baťov pohár
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BK Iskra Svit pod vedením prezidenta klubu Jána Drobného zorganizoval
v dňoch 15. – 17. septembra už 4. ročník medzinárodného basketbalového
turnaja o Baťov pohár.
Do Svitu pricestoval popredný slovenský tím BK Inter Bratislava, nováčik
ligy MBK Lučenec, ale aj český účastník
BK Lions Jindřichův Hradec.
Turnaj odštartoval vo štvrtok popoludní zápasom Interu proti Lučencu
(83:68) a vo večerných hodinách sa pred
domácim publikom predstavil Svit proti
Jindřichovmu Hradcu, naši basketbalisti
prehrali o 3 body – 77:80.
V piatok pokračoval turnaj zápasom
Lučenca proti českému tímu, z ktorého
vyšiel víťazne slovenský zástupca
(83:70). V druhom piatkovom zápase
naše „medvede“ nestačili na favorizovaný Inter (63:120).
V sobotu turnaj vyvrcholil: Inter zdolal
Jindřichův Hradec (92:72) a Svit sa rozlúčil s Baťovým pohárom 3. prehrou,
tentokrát nestačil na Lučenec (71:89).

Výsledkový servis:
BK Inter Bratislava - MBK Lučenec
83:68
BK Lions Jindřichův Hradec - BK Iskra
Svit 80:77
MBK Lučenec - BK Lions Jindřichův
Hradec 83:70
BK Iskra Svit - BK Inter Bratislava
63:120
BK Inter Bratislava - BK Lions Jindřichův Hradec 92:72
BK Iskra Svit - MBK Lučenec 71:89
Konečné poradie:
1. BK Inter Bratislava
2. MBK Lučenec
3. BK Lions Jindřichův Hradec (ČR)
4. BK Iskra Svit

V zápase Svit - Lučenec dostali príležitosť
mladí hráči - odchovanci Svitu. Foto: M. Jurčák

Jedinečné prvenstvo dvoch
Sviťaniek na MMM v Košiciach

Futbalisti potešili

Na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach
dosiahli dve naše úspešné bežkyne skvelé umiestnenie.
Soňa Vnenčáková bežala polmaratón (spolu 3333 pretekárov – mužov a žien) a zvíťazila úžasným časom 1:17
hod. s náskokom 6 minút pred druhou pretekárkou.
Danica Božová bežala celý maratón – z 296 žien bola
celkovo 16. a v kategórii nad 50 rokov vyhrala (s náskokom
takmer 25 minút pred druhou !) V tejto kategórii súťažilo
27 pretekárok. Dosiahla vynikajúci čas 3:25:01. Mimochodom, ide o nový slovenský rekord v tejto vekovej kategórii
(Anna Balošáková zabehla v roku 2013 čas 3:29). Danicu
teší, že po 25 km predbehla aj jednu Keňanku, ktorá
zrejme „prepálila“ začiatok pretekov.
V Košiciach ešte bežali títo traja bežci zo Svitu:
Peter Gallik (3:11 hod.), František Gallik (4:06 hod.),
Jana Perinajová (3:59 hod.).
Foto: Juraj Pavlovič

Futbalisti FK Svit po prehre u lídra súťaže Trebišova v pomere 3 : 2, keď góly dali Jambor
a Stanislav, v 12. kole hrali doma s Prešovom
„B“.
Za pomerne chladného po- prvým Trebišočasia divákov potešili nielen vom, ktorý získal
technickou hrou, ale i gólmi, 25 bodov.Svit má
keď do polčasu skórovali A. pred sebou ešte
Tropp a Stanislav. Po polčase tri kolá a to hrá v
domáci nenechali nič na ná- Sabinove a Bard.
hodu a ambicióznemu mla- N. Vsi a doma v
dému družstvo z Prešova dali sobotu 22. 10. o
ďalšie dva góly, a to opäť A. 14:00 h hostí poTropp a Stanislav a tak stano- sledné družstvo v
vili konečný výsledok na 4 : 0. tabuľ ke Pušovce.
-ákSvit je v tabuľ ke na 5.
Na obr. domáci futbalista Stanislav (v svetlom drese zľava) pri druhom
mieste so ziskom 18 bodov za
góle do siete Prešova „B“, ktorý dal hlavou.
Foto: M. Jurčák
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