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Mestské zastupiteľstvo Svit

Prvé štyri priority dostali „zelenú“

V úvode 35. riadneho zasadnutia si poslanci vypočuli zámer
Obč.združenia Ako chutí vidiek, ktorý prezentoval jeho predseda
L. Raček. V rámci podpory slovenských poľnohospodárov, remeselných producentov potravín a remeselníkov plánuje zriadiť vo
Svite logisticko-predajný a prezentačný priestor pre našich malých
lokálnych farmárov a netradičnú predajňu autentických potravín.
Poslanci sa jeho žiadosťou o prenájom potrebného priestoru v budove pri Potravinách Sintry na Mierovej ul. budú zaoberať v príslušných komisiách.
Schválili cenník služieb v Rehabilitačnom stredisku – krytej plavárni. Myšlienku používania klubových kariet v tomto zariadení
zatiaľ z technických dôvodov neprijali.
Za nepotrebný majetok mesta
určili zametacie vozidlo IFA W50
TS mesta Svit a schválili jeho predaj formou verejnej súťaže za minimálnu cenu 1 177,40 €.
Žiadateľovi M. Lopatovi požadovaný predĺžený prevádzkový
čas v MS Bare a Arcade bare na
Jilemnického ul. 303 (Baba) neschválili.
Poslanci ďalej schválili rozpočtové opatrenie z dôvodu zmeny

dotácie na prenesené kompetencie – normatívne prostriedky v základných školách a prenos prostriedkov z roka 2013 do roka
2014. Z dôvodu pridelenia účelových transferov vzali na vedomie
úpravu rozpočtu pre rok 2013.
Po schválení novely zákona
441/2013 k Zák. 553/2013 Z.z. bol
schválený nárast platových taríf
zamestnancov Mesta o 16 eur
a pedagogických a odborných
zamestnancov o 5 %. V zmysle

legislatívy schválili rozpočtové
opatrenie na krytie tohto nárastu
vo výške 31 470 eur. Schválili aj
Dodatok č. 1/2014 VZN č. 9/
2012 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta
v náväznosti na kontrolu hlavného
kontrolóra v spol. BYTOVÝ PODNIK SVIT, s. r. o.
Podrobne sa zaoberali investičnými akciami pre nastávajúce obdobie a schválili celkový plán priorít pre rok 2014 a rozpočtové
opatrenie vo výške 33 436,- eur
na krytie vybraných štyroch úloh
z plánu priorít na 1. štvrťrok 2014.
Ide o ukončenie streetbalového
ihriska na sídl. E, informačné tabule “Náučný turistický chodník
Baba“, udržiavanie Územného
plánu mesta a projektové doku(Pokrač. na 2. strane)

Informačný
spravodajca
občanov mesta
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Na stavbe BRO

V marci 2014 sa uskutoční preberacie konanie a následne kolaudačné konanie stavby BRO
(Centrum biologicky rozložiteľného odpadu) financovanej z NFP
EÚ, po ktorom bude stavba spustená do prevádzky. V súčasnosti
prebiehajú na stavbe dokončovacie práce, zo strany VSD, a.s. sa
realizuje úprava trafostanice
k tejto stavbe.

Karneval bol menší, ale super!

Foto z karnevalu S. Pjaták

Tak ako sa menia časy, spoločnosť, móda,
formy zábavy a prežívanie voľného času, tak
sa mení aj náš tradičný veľ ký detský karneval,
ktorý síce bol, ale žeby veľ ký?! V športovej
hale si pamätáme aj do 400 masiek a deti
všetkých vekových kategórií!! V piatok pred
prázdninami sa do haly dostavili najmä tie maličké a neboli ich stovky, len pár desiatok. Ne-

vedno, čo spôsobuje tento jav, nuž ale, časy
sa naozaj menia. Napriek tomu ŠAŠO JAŠO
deti zamestnal rôznymi hrami, ujo Stano vyhrával tie najmilšie detské pesničky, nechýbali
tančeky v podaní oboch MŠ a Fantázie, zahrali
dievčatá zo skupiny 4-ever, nechýbal tanec,
tombola a ceny pre tri najoriginálnejšie masky.
Nakoniec, karneval bol menší, ale super!! -vž-
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V skratke...

Návrhy na Cenu mesta a Cenu primátora
Aj tohto roku sa budú udeľovať a odovzdávať najvyššie mestské ocenenia ľuďom, ktorí sa významnou mierou podieľali na rozvoji mesta v rôznych oblastiach
života. Udeje sa tak ako vždy v rámci slávnostného zasadnutia MsZ, ktoré sa
bude konať v júni 2014 vrámci Dní mesta Svit. Tejto slávnosti sa môžu zúčastniť
všetci záujemcovia – teda široká verejnosť.
Keďže je potrebné pristupovať k oceňovaniu čo najobjektívnejšie, každoročne
sa aj prostredníctvom týchto novín obraciame na širokú verejnosť, aby nám písomne (do 9. mája 2014) doručila svoje
návrhy na ocenenie osobností Cenou
mesta pre tento rok.
Je potrebné, aby tieto osobnosti
spĺňali nasledujúce kritériá určené štatútom mesta:
m vynikajúce tvorivé výkony a významné
výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno – prospešnej činnosti.
m významné pričinenie sa o hospodár-

sky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí.
m činnosť pri záchrane ľudských životov,
majetku mesta a jeho občanov
To sú kritériá na udelenie Ceny mesta
Svit – udelenie Ceny primátora je v kompetencii primátora a je v hierarchii ocenení
za Cenou mesta. Ak však máte návrhy,
radi ich prijmeme a budeme o nich rokovať.
Návrhy zasielajte na adresu: Mestský
úrad, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit.
Veríme, že aj tohto roku sa nám s vašou
pomocou podarí nezabudnúť na nikoho,
kto si takúto pozornosť zaslúži.
-vž-
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REKONŠTRUKCIA ULICE KPT. NÁLEPKU
V roku 2014 je medzi priority mesta Svit
financované z vlastných zdrojov zaradená rekonštrukcia časti cesty a chodníka na Ulici
kpt. Nálepku, a to od križovatky s Komenského ul. po Záhradnú ul. V súčasnosti sa
aktualizuje projektová dokumentácia a rozpočet, následne bude mesto Svit zabezpečovať vydanie príslušných povolení k realizácii a zároveň bude vyhlásená verejná súťaž
na výber dodávateľa stavby.
PREDAJŇA ZDRAVEJ VÝŽIVY
V Obchodnom centre na Ul. SNP je pre
obyvateľov Svitu a jeho návštevníkov otvorená nová predajňa Zdravá výživa, ktorá v našom meste už dlhší čas priaznivcom zdravého stravovania chýbala.
ŠTATISTIKA V DOMÁCNOSTIACH
Vo februári a marci prebieha v našom
meste zisťovanie o financiách a spotrebe domácností, ako súčasť európskeho projektu
HFCS, zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny
eurozóny. V tomto období vás môže navštíviť
pracovník Štatistického úradu SR, ktorý je
povinný preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ a pozývacím listom podpísaným
guvernérom NBS a predsedníčkou ŠÚ SR.
Informácie budú spracované anonymne pre
štatistické a vedecké analýzy.
CHEMOSVIT JE ZDRAVÁ FIRMA
Chemosvit vo Svite zabodoval v 4. ročníku
súťaže poisťovne UNION Zdravá firma roka,
keď skončil na 2. mieste s minimálnou stratou bodov za víťazom. Cieľom súťaže je oceniť starostlivosť slovenských firiem o zdravý
životný štýl zamestnancov. Za 4 roky sa súťaže zúčastnilo 98 slovenských firiem.
15. februára sa uskutočnilo tradičné vítanie
nových malých Sviťanov. V strede primátor
mesta R. Abrahám.
Foto: A. Pálešová

Prvé štyri priority dostali „zelenú“
(Dokonč. z 1. strany)

mentácie. V rozsiahlejšej debate sa zaoberali rekonštrukciou zastaralých tepelných rozvodov v meste a odsúhlasili
zámer na ich odpredaj spoločnosti Chemosvit Energochem,
a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa v cene 1,- euro.
Táto spoločnosť v plnej výške
zabezpečí rekonštrukciu tepelných rozvodov z vlastných
zdrojov.
Žiadostiam o výpožičku nebytových priestorov na činnosť
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska (Kultúrny dom Pod
Skalkou) a Lukostreleckému
klubu (škvarové ihrisko na futbalovom štadióne) vyhoveli.
Vypočuli si a vzali na vedomie
informáciu vedúcej odd. ekonomických činností A. Balogo-

vej o hospodárení mesta za
1. mesiac 2014.
Odsúhlasili zámer priameho
prenájmu časti pozemku pod
stavbou garáže pri bytovom
dome na Štúrovej ul. č. 281 žiadateľ ke H. Drugajovej ako prípad hodný osobitného zreteľa
a uložili právničke mesta tento
zámer zverejniť a na najbližšom
zasadnutí MsZ ho predložiť na
schválenie.
Poslanec J. Babčák sa
v bode interpelácie zaujímal,
v akom štádiu je pripravovaný
projekt pre poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov v meste. Vedúca
odd. sociálnych čiností J. Soliarová poskytla podrobnú analýzu rôznych foriem pomoci
tejto skupine obyvateľov s tým,
že bude potrebné rozhodnúť,
akým spôsobom a podľa akých

kritérií sa čiastka 12 096,- eur
rozdelí.
L. Jašš sa dotkol témy kompostáreň a pripravenosti krytia prevádzkových nákladov
Technickými službami mesta
Svit v tomto novom zariadení,
ktoré je pred kolaudáciou. Riaditeľ TS odpovedal, že na najbližšie zasadnutie finančnej komisie predloží požadované
informácie. J. Drobný vyslovil
otázku, prečo došlo k premiestneniu dopravnej značky
na parkovanie invalidov pri krytej plavárni – odpoveď A.Kromkovej znela, že na požiadanie
samotného občana, ktorého sa
značka týka. M. Jurčák sa opýtal, či dôjde k oprave schodov
na Kopčeku, ako postúpili
práce pre rozšírenie priestorov
knižnice a či sa uvažuje o zamestnávaní osôb v hmotnej

núdzi. K poslednej otázke odpovedal E. Cetl, vedúci technických činností TS mesta Svit.
Vo Svite je 120 ľudí v hmotnej
núdzi. V súčasnosti v TS pre
mesto pracuje cca 16 ľudí –
uchádzačov o zamestnanie, z
cca 50 uchádzačov prijalo
prácu týmto spôsobom ďalších
25 na dobu pol roka, ktorí tak
dostanú k pôvodnej ešte ďalšiu
finančnú dávku.
A. Kromková prehlásila, že
schody na Kopčeku sa budú
riešiť prostredníctvom BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s. r. o.
V diskusii J. Žiak predložil
prehľad nákladov na zimnú
údržbu, ktoré v tomto roku činili 9 529 eur, čo je cca 50 %
nákladov z roku minulého
(21 770 eur), takže vďaka priaznivému počasiu došlo k výraznej úspore.
-vž-
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Ako budeme vyrábať kompost

3

Mnohí naši záhradkári okrem toho, že každoročne zozbierajú
peknú úrodu, pravidelne sa starajú o prísun živín do pôdy.
Jedným so zdrojov sú aj vybudované drobné kompostoviská
na záhradkách, v ktorých podľa vlastnej receptúry spracovávame zelené odpady z pestovateľského procesu.
Spracovanie živočíšnych a rastlinných odpadov formou
kompostovania je už mnoho
rokov najpoužívanejší spôsob
spracovania odpadov s obsahom organickej hmoty.
Naše vybudované centrum
zhodnocovania biologicko rozložiteľných odpadov (CZ BRO)
je porovnateľné so zariadeniami vo vyspelých štátoch Európskej únie. Hlavným nosným
zariadením celej technológie je
kompostér, t. j. aeróbny fermentor (na obrázku). Je to zariadenie kontajnerového typu
s objemom 35 m3, s hmotnosťou jednej vsádzky cca 15 t.
Kompostovací materiál bude
manipulo- vateľný s viacerými
druhmi rast-linných a čiastočne
a živočíšnych odpadov, ktoré
obsahujú organické biodegradovateľné látky.

Pri kompostovaní sa premena organických látok opiera
o proces aeróbny, to znamená,
že v danom prípade sa pripravia podmienky na urýchlenú
premenu organickej hmoty mikrobiálnou činnosťou, čím
hmota získava zdravotne nezávadný charakter. Aeróbny proces sa podporuje výdatným
a intenzívnym periodickým prevzdušňovaním priestoru fermentora.
Pri kompostovaní sa proces
urýchľuje a zintenzívňuje tvorbou optimálnych podmienok
pre výživu činnosti mikroorganizmov a to je dosiahnuté pomerom uhlíka (C) a dusíka (N)
na úrovni 35 : 1, ktorý sa zabezpečuje pomerom drevnej
a rastlinnej hmoty ako zdroja
uhlíka a živočíšnych zvyškov
ako zdroja dusíka.

Dôležitá je tiež optimálna
vlhkosť čo sa dosahuje zložením vstupnej zmesi, v rozsahu
50 až 60%. V priebehu kompostovania dochádza k veľmi
intenzívnej humifikácii – tvorbe
humusu, ktorý pozitívne
ovplyvňuje úrodnosť pôdy.
Táto činnosť je sprevádzaná vývojom biologického tepla,
ktoré spôsobuje intenzívny odpar vody a súčasne likviduje
nežiadúce mikroorganizmy, zárodky škodcov a burín (tzv. hygienizácia).

Aj Svit pomôže našej Zemi – pridáte sa?
Hodina Zeme je pravdepodobne najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. Zhasnutím svetiel každoročne
prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete vo vyše 6000
mestách a obciach, prepája verejný aj súkromný sektor. História Hodiny Zeme sa datuje k 31. 3. 2007, keď viac ako 2,2
milióna domácností a 2000 firiem v austrálskom Sydney vyplo na hodinu svoje osvetlenie. O rok neskôr sa do Hodiny
Zeme zapojilo už okolo 50 miliónov ľudí v 370 mestách a obciach vo vyše 35 zemiach v 18 časových pásmach.

O čo teda vlastne ide?
Sympatická iniciatíva Ing. A.
Mlynskej a Ing. M. Gánovskej
zo SOŠ vo Svite má za násle-

dok, že do tohto nesporne užitočného projektu sa zapája
uvedená škola, ale aj naše
mesto. Chceme vás teda aj

touto cestou upozorniť na to,
že uvedený deň „D“ je 29. marec 2014 – sobota. Na celú
jednu hodinu od 20:30 do
21:30 sa vo Svite vypne verejné osvetlenie. Zároveň by
sme chceli apelovať aj na vás,
milí spoluobčania, aby ste sa k
tejto akcii pridali a svojou troškou pomohli našej tak „doráňanej“ planéte. Veď čo je to
hodina! Svet i Svit tak vyšle dôležité posolstvo, že je nutné zamerať sa na klimatické zmeny

Prečo separovať odpad?

Všetko má svoj začiatok a problémy s odpadmi sa začínajú
omnoho skôr, ako pri ich zahodení do smetného koša. Dávno
sme si zvykli na množstvo vecí, bez ktorých si nevieme predstaviť svoj každodenný život. No po ich využití sa stávajú nepotrebné a končia
väčšinou na skládke. Na ich výrobu sú však potrebné suroviny, ktoré získavame
z prírody a práve separácia odpadu dáva možnosť nahradiť prírodne zdroje recyklovaným materiálom pochádzajúcim z odpadu. Pozrime sa na dôvody, prečo
je správne separovať odpad.

Separáciou chránime životné prostredie. Tým, že správne separujeme odpad,
dávame mu druhú šancu na využitie (recykláciu), a tým šetríme prírodné zdroje. Výroba vecí z recyklovaného materiálu je menej škodlivá ako výroba z prírodných
zdrojov. Separáciou šetríme energiu, obmedzujeme tvorbu skleníkových plynov,
chránime prírodu a naše zdravie.

,

Separáciou šetríme naše peniaze. Vyseparovaný odpad sa mení na surovinu a predáva, čím tvorí zisk, na rozdiel od nevyseparovaného odpadu, za ktorý sa platí poplatok
za jeho skládkovanie. Jednoducho povedané, čím viac sa vyseparuje, tým menšie sú
náklady na odvoz odpadu.

Celý proces biofermentácie
podľa zloženia výstupných surovín pomeru C : N, vlhkosti
a požadovaných výstupných
parametrov trvá 48 až 92 hodín.
Celý proces spracovania biomasy je bezobslužný, automatický a riadený výkonným prevádzkovým počítačom.
V ďalších častiach vás poinformujem o prevádzke komplexu a jeho vybavení.
Ing. Július Žiak
riaditeľ TS Mesta Svit

a svetelné znečisťovanie. Potvrdíme tým, že k zlepšeniu
prostredia môže prispieť každý
z nás. Chceme veriť, že vás táto
výzva osloví a že 29. marca
2014 zhasneme doma na hodinu večer všetky svetlá a vrátime sa do čias, keď jediným
svetlom bola sviečka, či petrolejová lampa. Keď naša planéta
bola zdravšia. Veď romantika a
čaro takýchto večerov prospeje
všetkým nám. Viac informácií
o tomto celosvetovom projekte nájdete na
www.svetelneznecistenie.sk

Separáciou vytvárame nové pracovné
miesta. Separovaný zber a recyklácia potrebuje viac zamestnancov v porovnaní so skládkovaním. Preto ak separujete odpad podporujete tvorbu nových pracovných miest
a tým aj hospodársky rast.
Separácia je jednoduchá a nenáročná.
Základom separácie je roztriediť odpad na
jednotlivé materiály, t. j. rozoznať plastovú
fľašu od sklenenej, čo dokáže aj malé dieťa.
Netreba ani zabúdať na to, že separácia odpadov nie je dobrovoľná, ale od roku 2010
je povinná pre každého z nás.
Na záver je potrebné povedať, že separácia neodstraňuje príčiny, ale iba dôsledky
problému s odpadmi. Viac informácií o separácii a návod na správnu separáciu odpadu
v našom meste nájdete na stránke www.ekoton.sk.
Radim Tomáš
Občianske združenie Ekoton
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Jednotou sme našu „Kanadu“ zveľaďovali!

Písal sa rok 1964, keď bola v rozrastajúcej sa časti Svitu Pod
Skalkou zriadená malá predajňa potravín Zdroj, ktorej vedúcou
bola pani Lesayová. Domy i ľudia prudko pribúdali a táto predajnička veru nestačila pokrývať ich potreby. Spotrebné ľudové družstvo Jednota v Poprade na základe mimoriadnej iniciatívy vtedajšieho poslanca Jozefa Vargu prejavilo ochotu zriadiť svoju predajňu
aj v tejto lokalite. Potrebná členská základňa (30 členov so vstupným poplatkom
100,- Kčs) sa vytvorila veľmi rýchlo a prvý výbor pod vedením J. Vargu začal pracovať. O tom a iných aktivitách potom nám pri príležitosti 50. výročia tejto organizácie porozprávala jej duša a dlhoročná obetavá predsedníčka Mária Hrkeľová.
v Takže pán Varga chytil kormidlo do
rúk. Čo sa dialo potom?
Nuž, začala radostná a nadšená výstavba. Jozefovi Vargovi vtedy vo výbore
pomáhali Vojtech Lesay a Michal Garaj.
Hneď po roku všetci členovia dostali prvé
dividendy vo výške 20,- Kčs.
Postupne pribúdali ďalší, až sa naša základňa dostala v roku 1990 na číslo 758
členov. Neboli to len „Kanaďania“, ale aj
rodiny zo Svitu a všetci každoročne dostávali spomínanú zúročenú čiastku. V roku
1967 novučká predajňa so zmiešaným tovarom a hostinec boli otvorené verejnosti.
Pôvodnú budovu, kde bola predajňa
Zdroj, Jednota SD odkúpila od MsNV, zrekonštruovala ju na predajňu mäsa

a mäsových výrobkov, neskôr aj mlieka,
chleba a pekárenských výrobkov.
v Samotná výstavba bola vtedy, takpovediac, spoločným dielom....
Áno, naši členovia sa tu realizovali skutočne bohatou brigádnickou prácou.
V začiatkoch sme všetci – jednotne našu
„Kanadu“ zveľaďovali, a to nielen členovia
– obchod, kultúrny dom, hasičskú zbrojnicu, cesty, kanalizáciu, výkopy, cesty,
oplotenia.Všetko nezištne! Vo veľ kom pomáhala aj mládež. Bolo to pekné a úžasné
obdobie!
Ale žili ste aj spoločensky, že?
V pôvodnej malej kultúrnej miestnosti
sme sa stretávali na Silvestra či na fašiangy.
Tam sa začínal spoločenský život, ktorý bol
družný. Žili sme
čulý, rušný život ako jedna rodina.
Bola to naša Jednota, ktorá spočiatku organizovala
aj akcie pre deti, zájazdy, kurzy šitia, va-

Historické obrázky z archívu dokumentujú objekt Jednoty,
brigády jej členov a interiér predajne.

Spotrebné družstvo COOP Jednota Pod Skalkou si pripomenulo 50. výročie vzniku milou slávnosťou, na ktorej nechýbali
hostia z MsÚ na čele s primátorom R. Abrahámom, hostia Z
COOP Jednoty Poprad a iní. Deti z MŠ Pod Skalkou a zábavná skupina Svittasenior potešili prítomných programom,
po ktorom prišiel rad aj na poďakovanie a odovzdanie ocenenia. Odovzdali ich celkom 31 a všetci prítomní po diskusii
zotrvali pri občerstvení v príjemnej nálade.

4

Spotrebné družstvo
JEDNOTA si pripomenulo
50. výročie založenia
renia, výstavy, prednášky, besedy. Až neskôr sa zorganizovali naše ženy do aktívnej
Únie s ktorou sme spoločne veľmi dobre
spolupracovali. Nás, vtedy mladých, tí
starší prijali veľmi milo. Podchytili nás rôznymi funkciami, a tak som sa aj ja od roku
1982 stala predsedníčkou DV Jednoty SD
vo Svite. Robím to plných 32 rokov, 8 rokov som bola vo výbore – teda spolu 40
rokov.
v Obdivuhodné! Ako si spomínate na
odozvy občanov v počiatku Jednoty?
Boli veľmi spokojní, rady kupujúcich stáli
až vonku – ale neboli supermarkety. Mali
sme aj výborné vedúce predajne. V roku
1991 sa postavil obchod aj na kopci, postupne do roku 2008 boli odpredané budovy Motorestu, spomínaných potravín na
kopci, celá budova mäsiarstva a hostinec.
Bolo toho viac, čím naše družstvo disponovalo. Obchod, hostinec, zmiešaný tovar,
diskont, rozličný tovar, mäsiarstvo, pekárenské výrobky. Dnes máme jednu predajňu. Spomínam si aj na úspešný výkup
ovocia, ktorý sme tiež organizovali cez
pána Semana.
Musím skonštatovať, že vždy tak bolo
a asi aj bude, že úspech záležal najmä od
schopností vedúcej predajne. A u nás sa
ich vystriedalo hádam zo 20. Veľa z našej
histórie prezrádza aj kronika, ktorú dozorný výbor vedie od roku 1964.
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Bezplatné kurzy pre dospelých ľudí

Mária Hrkeľová
v Ale v súčasnosti to nie je
„ružové“, že?
Nuž, veru, kúpna sila Pod
Skalkou je slabá. Mladí radšej
sadnú do áut a nakupujú v supermarketoch vo Svite i v Poprade aj keď je u nás často
niečo lacnejšie ako inde.
v Asi by sme mohli spomenúť vašich predchodcov –
predsedov.
Boli to Jozef Varga, Ladislav
Glórik, Jozef Horvát a Anna
Koláriková.
v A koľko máte členov
v súčasnosti?
Je ich 226, mnohí nám však
každoročne odchádzajú do
večnosti. Noví nám už nepribúdajú. Členstvo úmrtím zaniká, ale pozostalým sa vložená čiastka 16,66 € vyplatí.
v Ako je možné, že ste 32
rokov zotrvali v tejto funkcii?
Je to moja „srdcovka“. Keď
som žila od začiatku s výstavbou a skrášľovaním našej Pod
Skalky, tešilo ma to a bavilo.
Už mi rôčky a zdravie dávajú
najavo, že by bolo vhodné
odovzdať funkciu mladším, ale
zatiaľ sa nikto nehlási, nehrnie... Ale ja to chcem odovzdať slušne a zodpovedne.

Pani Hrkeľová mi s úsmevom na tvári vypočítala všetky
svoje minulé i súčasné operácie a zdravotné komplikácie,
ktoré ju „navštevujú“, jedným
dychom však dodala: “Beriem
to s humorom, cítim sa mladšia, ako mi hovorí kalendár!
Všetky tieto moje aktivity sú
naozaj nezištné. Robím ich len
a len pre ľudí. Ich záujem
a spokojnosť je pre mňa najväčšou odmenou.“
S presvedčením o úprimnosti jej slov a želaním dobrého zdravíčka za rozhovor
poďakovala
V. Žoldáková

Stagnujete v práci? Chcete si zvýšiť kvalifikáciu? Radi by
ste zmenili zamestnanie alebo potrebujete poradiť v kariére?
S odpoveďou na tieto otázky vám pomôžu Poradenské
centrá pre dospelých(PCD), ktoré začali vznikať v rámci Národného projektu v jednotlivých regiónoch Slovenska. Jedno
z PCD pôsobí od minulého roka aj v Starej Ľubovni a už
o pár týždňov bude určené dospelým zamestnaným. Viac
v rozhovore s tútorkou centra Luciou Ľachovou.

sČo sú teda Poradenské
centrá pre dospelých a aké
je ich poslanie?
Na Slovensku funguje momentálne 25 centier, ktoré
vznikli v rámci národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako
nástroj lepšej uplatniteľnosti na
trhu práce. Realizuje ho Národný ústav celoživotného
vzdelávania so sídlom v Bratislave, ktorý finančne podporil
európsky sociálny fond. Zmyslom PCD je bezplatne poskytovať odborné a poradenské
služby, ponúkať vzdelávacie
programy pre zamestnaných
dospelých ľudí, ktorí si chcú
doplniť, prehĺbiť kvalifikáciu,
majú chuť podniknúť niečo vo
svojej kariére.
s Dá sa tomu rozumieť tak,
že ponúkate šancu práve ľuďom, ktorí už prácu majú,
ale majú chuť vo svojom zamestnaní niečo zmeniť?
Presne tak, chceme osloviť
len zamestnaných ľudí, živnostníkov, mamičky na materskej
dovolenke, ktoré sú v pracovnom pomere, zdravotne ťažko
postihnutých, ktorí, ale pracujú. Cieľom je zlepšiť proces
ďalšieho vzdelávania a správnej identifikácie vzdelávacích
potrieb.
s Nezamestnaní teda do
tejto skupiny nepatria....
Nezamestnaným sa prioritne
venujú Úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny SR. Takže tento
projekt nie je určený tejto skupine. Nebránime sa ale poskytovať poradenstvo, smerovanie
na vzdelávacie aktivity v rámci
celoživotného vzdelávania.
sOkrem toho, že sa dobre
počúva hlavne slovo „zadarmo,“ je dobre zodpovedať aj otázku, prečo by sa
zamestnaní ľudia mali zaujímať o ďalšie vzdelávanie?
V dnešnej dobe každý z nás
vie, že situácia na trhu práce
je veľmi zložitá. Človek musí
byť vo svojej práci čoraz viac
flexibilný, zdatnejší zvládať
svoju profesiu i rastúce požiadavky. Zmyslom projektu je aj
to, aby si ľudia začali uvedomovať, že zvyšovanie kvalifiká-

cie, celoživotné vzdelávanie,
ale aj nadobudnutie nových
zručností má veľ ký význam
hlavne pre nich samých. Je to
určite nielen krôčik k vlastnému osobnému rastu, ale
možno aj pre získanie nového
zamestnania. Ak máte za sebou viaceré vzdelávacie programy a certifikáty, dá sa predpokladať, že cesta k pracovnému uplatneniu bude zrejme
o čosi ľahšia.
s Aké odborné vzdelávanie budete teda môcť ponúknuť?
Centrálne sú definované
modulové vzdelávacie programy v desiatich odvetviach
priemyslu, ktoré sa pomenovali ako potrebné pre súčasný
pracovný trh aj zamestnávateľské zväzy a združenia. Ide
o vzdelávanie v remeslách
a službách, ťažbe a úprave surovín, hutníctve, poľnohospodárstve, drevospracujúcom,
papierenskom, automobilovom priemysle, tiež v stavebníctve, v strojárstve a elektrotechnike.
sTo je obrovská škála,
buďme konkrétnejší. O ktoré vzdelávacie programy,
podľa vašich odhadov, bude
najväčší záujem?
Predpokladáme, že to budú
napríklad kuchár, čašník, servírka, strojárske profesie. Zaujímavo znie someliersky, barmanský, baristický kurz, ale
v dnešnej dobe je žiadanou
profesiou aj zvárač, elektrikár,
mechanik, autoopravár, murár,
tesár, kamenár, umelecký kováč... Je to len stručný výpočet, no my evidujeme 44 pracovných činností, kde sú vytvorené modulové vzdelávacie
programy, v ktorých záujemcovia môžu získať čiastočnú, ale
aj úplnú kvalifikáciu.
s Čo to znamená?
Napríklad to, že kurz kuchárov má 4 vzdelávacie moduly
a klient sa môže rozhodnúť pre
absolvovanie niektorých z nich.
Ak sa rozhodne zvládnuť
všetky, absolvuje až 680 hodín
s praxou i teóriou a po overení
odbornej spôsobilosti dosiahne úplnú kvalifikáciu. Tým

chcem naznačiť aj vysokú úroveň kurzov, ktoré pripravia človeka pre zvolenú profesiu i vysoké pracovné nasadenie.
Výber kvalifikácie aj rozsah
vzdelávacích programov je ale
na samotnom záujemcovi.
s Ako, kedy a kde budú
vzdelávacie programy prebiehať?
Podľa zverejnených informácií Národného ústavu
celoživotného vzdelávania, Slovensko má stále
nedostatok dostupných
a kvalitných nástrojov
pre lepšiu uplatniteľnosť
na trhu práce. Kým priemerný počet osôb zapojených do ďalšieho vzdelávania v krajinách EÚ je
7%, na Slovensku sú to
len 3% dospelých.
Keďže našou cieľovou skupinou sú zamestnaní ľudia,
vzdelávacie programy budú
prebiehať cez víkendy alebo vo
večerných hodinách. Ich situovanie je trochu zložitejšie, lebo
jednotlivé pracovné činnosti sa
budú otvárať väčšinou na
stredných odborných školách,
s ktorými Národný ústav celoživotného vzdelávania spolupracuje a ktoré tieto odbory aj
vyučujú. Nie je tu teda záruka,
že kurzy sa budú otvárať len
v Prešovskom kraji. Už dnes
vieme, že napr. kamenár si
bude musieť vycestovať za
vzdelaním na stredné Slovensko, kde je jediná odborná
škola s týmto zameraním.
s Keďže sídlite v Starej Ľubovni, služby vášho Poradenského centra pre dospelých sú určené len občanom
mesta Stará Ľubovňa?
Nielen im. Naše služby sú
adresované aj občanom z okolitých okresov, miest a obcí ako
napr.: okres Kežmarok, či okres
Poprad. Aj týchto občanov
v našom poradenskom centre
radi privítame.
s Takže vaše kontaktné
miesto?
Poradenské centrum pre dospelých sídli v Starej Ľubovni
na Jarmočnej 108 v Strednej
odbornej škole, presnejšie
v budove ubytovne, 3. poschodie, č. d. 308. Záujemcovia nás
môžu kontaktovať osobne
každý pracovný deň od 9.00
do 17.00 hodiny, ale aj prostredníctvom e-mailu na adrese tutor.sl@nuczv.sk.

Mesto Svit

3/2014

„DELTA“ a „Prírodovedný päťboj“
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Žiaci 9. ročníka ZŠ na Mierovej ulici vo Svite Michal Heteš,
Miloš Strmenský, Filip Kušnír a Dominika Čapóová zo Základnej
školy Mierová vo Svite sa zúčastnili fyzikálnej súťaže „DELTA“
o putovný pohár riaditeľa Spojenej školy Gymnázia Dominika
Tatarku v Poprade, v ktorej sa umiestnili na krásnom 4. mieste.
Úlohou tejto súťaže bolo v časovom limite 90 minút vyriešiť
čo najviac príkladov z fyziky.
Nášmu tímu sa podarilo 27 príkladov.
Na druhý deň 27.2.2014 zorganizovalo Gymnázium Kukučínova v Poprade 2. ročník súťaže
„Prírodovedný päťboj“. Tejto sú-

Do záhrad prichádzame vo februári

Už je preč okamžik polnočných osláv s ohňostrojom, keď
za sprievodu zvonov nastal Nový rok. Záhradkári si želajú,
aby si príroda oddýchla a keď príde čas, rozkvitla do krásy,
pre potešenie oka, ale aj odovzdala zdravú úrodu v hojnom
množstve.
Napriek tomu, že nám zima
neukazuje svoju silu veľ kými
mrazmi a je skúpa aj na poriadnu snehovú perinu, záhradkár, musí už v tomto období
pripravovať silné sadenice na
jarnú výsadbu. Už koncom januára si mohol začať vysádzať
papriky a pripravovať zelery
a inú koreňovú zeleninu, ktorá
ako prvá pôjde do skleníkov
na rýchlenie.
Do záhrad prichádzame vo
februári rezať vrúble jabloní
a hrušiek a odložíme ich do
pivníc, ale môžeme ich zasypať
do hliny na severnej strane,

aby sa nezasušili. Ale pozor,
aby ich mráz tiež nezničil.

Okienko
záhradkára

V tomto období môžeme
urobiť ešte prerezávku – presvetľovací rez kôstkovín a egrešov. Nie marhúľ a broskýň. Tie
striekame proti kučeravosti.
Ak sme nestihli pohnojiť na
jeseň maštaľným hnojom, teraz
je čas využiť priemyselné hnojivá, ktoré sa nám do jari pekne
rozložia, vlaha nám pomôže

odviesť hnojivo aj ku koreňom
stromov. Dodržujte pokyny,
aby ste zbytočne niektoré plodiny neprehnojili.
Pri výsadbe si odkladajte
názvy plodín, zapíšte si ich špeciálnou fixkou na fólie, nakoľ ko
papierové vrecká sa po čase
rozložia a v jeseni, keď chystáme výstavu ovocia a zeleniny,
niektorí nevedia popísať, o aký
druh plodiny ide. Chceme vedieť aj meno, ktoré sa prezentuje.
Týmto prístupom si pomôžeme pri poznávaní a výmene
skúsenosti, aké plodiny u nás
chceme do budúcnosti pestovať. Tak, šťastlivý krok do záhrad.
Jozef Kalakaj,
predseda OV SZZ

ťaže sa zúčastnili 5 členné tímy
deviatakov, medzi ktorými sme,
samozrejme, nechýbali ani my.
Naše tímy „Štrkáče“ v zložení
Michal Heteš – 9.B, Nela Gloríková – 9.A, Martina Hrušková –
9. A, Dominika Čapóová – 9.A,
Michal Chripko – 9. C a „Škorpióny“ v zložení Miloš Strmenský – 9.A, Peter Muránsky – 9.A,
Filip Kušnír – 9.A, Lea Rusnáková
– 9.A, Matúš Juhász – 9.B si prišli
zmerať sily s ďalšími 17 tímami
v Popradskom okrese. A čo bolo
vlastne ich úlohou? V danom časovom limite 1 hodiny vyriešiť
čo najviac logických a nápaditých úloh z chémie, fyziky, matematiky, informatiky a biológie,
pri ktorých museli využiť predstavivosť, ale aj „sedliacky rozum“. A ako sme v tejto súťaži
obstáli?
Tím „Štrkáče“ získal pekné 4.
miesto. Všetkým súťažiacim
srdečne ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im úspešné výsledky na prijímacích pohovoroch na stredné školy. Sme
na našich žiakov veľmi hrdí, pretože vedomosti, ktoré majú, im
nikto nezoberie.
Mgr. Daniela Pavlicová,
učiteľka fyziky
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Rodičia, vyžeňte deti od televízie a počítača
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V takomto duchu sme fašiangy oslávili aj my, žiaci,
rodičia aj učitelia zo ZŠ Komenského. Tradične, už
po 5-ty krát sme strávili sobotu v telocvični školy,
kde sa zišlo viac ako stovka športových nadšencov,
alebo skôr zábavychtivých priateľov našej školy.
Strávili sme tu dopoludnie
plné športových aktivít ako na
hodine telesnej výchovy. Výborná atmosféra, skvelé športové výkony detí, ale aj rodičov
a radosť v očiach všetkých zúčastnených boli toho dôkazom.
Počas prestávky nechýbalo tradičné fašiangové pohostenie
chutnými lekvárovými šiškami
s teplým čajom. Podujatie spestrilo jeden zo sobotných dopoludňajších programov v rodinách, ale určite prispelo aj k
upevňovaniu vzťahov medzi
školou a rodičmi v inej atmosfére ako tradične na rodičovských združeniach, či na chod-

be školy. Deti ukázali rodičom svoju športovú
zdatnosť a rodičia si
možno tiež zlepšili kondíciu, lebo sa chceli aspoň trochu vyrovnať svojim deťom. Dieťa potrebuje pozitívny príklad a
to sa na tejto akcii určite podarilo.
Myslíme si, že to bolo
ďalšie z vydarených podujatí školy, a preto už
teraz rozmýšľame, čím
spestríme to budúcoročné.
Monika Dudinská
ZŠ Komenského

Nelka bodovala
na biologickej olympiáde
V Poprade sa v stredu 5. februára 2014 konalo obvodné
kolo biologickej olympiády kategórie C, v ktorom súťažili
žiaci 8.-9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov
osemročných gymnázií z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.
Zastúpenie v tejto náročnej súťaži malo 10 škôl, pričom každú
školu mohli reprezentovať dvaja
žiaci v teoreticko-praktickej časti
a dvaja žiaci v projektovej časti.
Dvojnásobný úspech sa podarilo dosiahnuť žiačke 9.A ZŠ Mierová vo Svite Nele Gloríkovej (na
obr. dole), ktorá vybojovala prvenstvo v teoreticko-praktickej
časti i projektovej časti.
Sára Pavlovičová (obr. vľavo)
z 8.A obsadila v teoretickopraktickej časti 5. miesto
a v projektovej časti 6. miesto.
RNDr. D. Božová

MLADÝ ZÁHRADKÁR 2014

OV Slovenského zväzu záhradkárov v Poprade uskutoční
v máji vedomostnú súťaž Mladý záhradkár 2014 pre žiakov ZŠ
v dvoch kategóriách - od 10 do 12 rokov a od 13 do 15 rokov
zameranú na záhradkársku tematiku. Najlepší traja postúpia
na celoslovenskú súťaž konanú v v Piešťanoch v júni 2014.

Fašiangy, fašiangy...

Po štvrýkrát sa ĽH Bystrianka podujala zorganizovať typickú
fašiangovú zábavu – takú, aká má byť. Plnú folklóru (vystúpili
Stráne z Važca), výbornej hudby, tanca a nechýbalo ani tradičné
pochovávanie basy. Kaviareň Domu kultúry naplnili predovšetkým milovníci folklóru z mesta, ale i Popradu a celého Slovenska.
Pozvanie prijalo 27 najstarších členov z FS Jánošík. Neformálna
vynikajúca zábava trvala až do skorého rána.
Foto: S. Pjaták
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Spoločenská kronika

= Spomienky
„Stíchlo unavené srdce, skončil života čas.
Boh Ťa vzal na večnosť, obraz Tvoj nechal v nás.
Pane, staň sa Tvoja vôľa.“
27. januára vyhasol život našej drahej manželky a „maminy“ Anny Hanudelovej, ktorá nás pomerne rýchlo opustila vo veku nedožitých 78 rokov. Ďakujeme kaplánovi Patrikovi Solárovi, jeho asistencii a organistovi P. Čapóovi za
dôstojný obrad poslednej rozlúčky v kostole sv. Jozefa
robotníka vo Svite. Ďakujeme aj všetkým za účasť na rozlúčke, prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S úctou smútiaca rodina
Dňa 12. marca
2014 uplynulo 10
rokov od chvíle,
čo nás navždy
opustil náš otec a
manžel

27.
februára
2014 uplynul rok
od chvíle, čo nás
navždy opustil
náš milovaný brat

Spomienka
na
neho ostane navždy v našich srdciach.
Manželka s rodinou

Všetkých vás, ktorí ste ho poznali, prosíme o tichú
spomienku.

Pavol Kyčin.

Ladislav-Béla
Polomský.

Sestry Kamila, Alica a Erika

= Poďakovania
= Poďakovanie
Srdečne ďakujeme
pracovníčke MsÚ
Svit pani Veronike
Žoldákovej, učiteľom ZUŠ, zamestnancom Pohrebných služieb a dychovej hudbe za
dôstojnú rozlúčku
s našou milovanou manželkou, mamkou, starou a prastarou mamkou

= Oznam

ktorá nás vo februári vo veku 78 rokov
navždy opustila. Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí ju prišli odprevadiť na jej
poslednej ceste. Rovnako ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

„Neplačte, nechajte ma pokojne spať
i bez slov možno spomínať.
Nebolo mi dopriate s vami byť,
nebolo lieku, aby som mohol ďalej žiť“
S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme, že
11. 2. 2014 nás
po dlhej a ťažkej
chorobe navždy
opustil môj manžel
Július MLYNSKÝ
vo veku nedožitých 78 rokov.
Prosíme o modlitbu a tichú spomienku na neho.
Manželka Rozália s rod.

===

Poďakovanie

Annou Bérešovou,

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou
mamou, babkou a prababkou

Barborou Pelešovou,

ktorá nás opustila vo veku 89 rokov.
Zároveň touto cestou úprimne ďakujeme p. farárovi Vitkovi a jeho asistencii, Veronike Žoldákovej za dôstojnú rozlúčku, rovnako Petrovi
Sadloňovi a kolektívu Pohrebných služieb mesta Svit a Dychovej hudbe za
jej účinkovanie. Ďakujeme všetkým za
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Ďakujem zo srdca MUDr.J.Beniakovi z onkologického odd., MUDr.
M. Kandrikovej z odd. geriatrie,
MUDr. P. Bártovi a zdravotnému
personálu za obetavú a všestrannú
starostlivosť počas zákernej choroby môjho manžela Júliusa Mlynského. Zároveň úprimné „Pán Boh
zaplať“ kaplánovi V. Malecovi a jeho asistencii, F. Drozdovi, Ľ. Rušinovi a Pohrebným službám za vykonanie dôstojnej poslednej rozlúčky.
Manželka Rozália s rod.
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Z NARODILI SA
február

Alexandra Slavkovská, Kevin Koky, Diana
Skokanová, Jakub Benko, Mário Maličký,
Lukáš Kováčik, Lenka Košťálová, Zoja
Rusnáková, Arthur Emmerich Rohaľ.

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Karol Floriančič a Ľubomíra Martinková,
Lukáš Lacko a Božena Kokyová, Peter Lešundák a Erika Neuvirthová.

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

70 ROKOV

Eva Rastocká, Terézia Lednická, Monika
Rovná, Emília Drobná, Anna Šašurová.
75 ROKOV

Mária Zamkovská, Oľga Bartková, Magdaléna Medunová, Milena Geročová, Mária Šimková, Anna Guziarová, Mária Semanová.
80 ROKOV
Mária Škváreková, Ján Bafia
85 ROKOV

Ján Kôra, Helena Kurnátová, Janka Beránková, Alžbeta Jesenská
91 ROKOV
Zuzana Bieliková, Meta Eleon Zacharová

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Barbora Pelešová (89), Ján Rojko (67), Július Mlynský (77), Juraj Kutný (81).
ZO Únie žien Slovenska č. 4 vo Svite organizuje
DETSKÚ BURZU
JARNÉHO DETSKÉHO OŠATENIA,
ŠPORTOVÝCH POTRIEB A HRAČIEK
PRÍĎTE DOBRE NAKÚPIŤ A VÝHODNE
PREDAŤ!
KDE: v budove POŠTY – (bývalá sporiteľňa)
KEDY: vo štvrtok 20. 3. 2014 od 8:00 17.00 hod.
v piatok 21. 3. 2014 od 8:00 - 17.00 h.
PRÍJEM ČISTÝCH A NEPOŠKODENÝCH VECÍ:
18. a 19. 3. 2014 od 15.00 - 18.00 hod.
VÝDAJ NEPREDANÝCH VECÍ:
24. 3. 2014 od 12.00 – 16.00 hod.
Prosíme záujemcov, ktorí chcú svoje veci
predať, aby nenosili oblečenie pre dospelých. VSTUPNÉ – 0,10 eur.

Hodnotiaca schôdza

Pred 10 rokmi bola vo Svite aktívnymi seniormi na čele s Pavlom Záhradníkom založená ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku
vo Svite. Od tej doby sa veľa zmenilo, no
aktivity seniorov v meste naďalej pokračujú.
Aj preto sa v stredu 19. marca o 15:00 v Kultúrnom dome Pod Skalkou uskutoční hodnotiaca členská schôdza za účasti vedenia
mesta a orgánov JDS. -ák-
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Marec

mesiac knihy

6. 3. – 4. 4.
Vidiny a sny
výstava fotografií Elišky Bednárovej
10. 3. – 11. 3.
Slávnostné zápisy do knižnice
žiaci I. ročníkov ZŠ slávnostne prijatí
za čitateľov knižnice
12. 3. a 14. 3.
Čítame s Osmijankom
celoslovenská súťaž pre deti ZŠ
13. 3.
Vznik a výroba kníh
informačná výchova – deti MŠ
17. 3.
Beseda s Evitou Urbaníkovou
11:00 hod. - pre študentov SOŠ
a obyvateľov mesta
18. 3. – 21. 3.
Deň ľudovej rozprávky - celoslovenská súťaž
Šibali a figliari v ľudových rozprávkach
kvízy pre žiakov ZŠ
26. 3.
Beseda so Žofiou Fridrichovou
9:00 hod. – pre žiakov ZŠ
10:00 hod. – pre členov JDS vo
Svite
27. 3. – 3. 4.
Knižné novinky pre deti
a mládež
výstava a prezentácia kníh spojená
s hovorenou bibliografiou pre žiakov ZŠ
28. 3.
Celoslovenský projekt
Spoločné čítanie
8:00 – 9:00 hod. - pre žiakov ZŠ
31. 3. – 4. 4.
Týždeň slovenských knižníc
v tomto období budú používateľom,
ktorí sa chcú zapísať alebo vrátiť
upomínané dokumenty, poplatky
odpustené.
4. 4.
Noc s Andersenom
– medzinárodné podujatie, nočná
akcia v knižnici pre deti od 9 do 12
rokov

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ PRE DETI
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Okresný výbor SZZ vyhlasuje pre rok 2014 výtvarnú súťaž na tému:
KYTICA ZO ZÁHRADY v týchto kategóriách:
A 3 až 4-ročné deti
D 9 až 10-ročné deti
B 5 až 6-ročné deti
E 11 až 12-ročné deti
C 7 až 8-ročné deti
F 13 až 15-ročné deti
samostatná skupina - umelecké školy
Deti môžu zaslať kresbu akoukoľvek technikou. Do súťaže nebudú zaradené koláže, lepené
obrázky a pod.
PODMIENKY
a počet prác z jednej triedy ZŠ, ZUŠ alebo MŠ je maximálne 10 ks
a formát - výkresu maximálne A3
a práce je potrebné zaslať do 25. apríla 2014
na adresu: Jozef Kalakaj - predseda OV SZZ, OV Slovenský zväz záhradkárov,
059 21 Svit, P. Jilemnického 304/25
oznámenie na osobné prevzatie: e-mail: ovszzpoprad@zoznam.sk
mobil: 0908 283 833
HODNOTENIE
a práce v jednotlivých kategóriách vyhodnotí odborná komisia
a z každej kategórie odborná komisia vyberie najlepšie práce v počte 10 % zo zaslaných
prác, maximálne však 20 ks z každej kategórie
a v každej kategórii vyhodnotí komisia z vybraných ešte 3 najlepšie práce
a autorom víťazných prác zašleme diplom a vecné ceny
Vybrané výtvarné práce budú postúpené na celoslovenskú súťaž cez RV SZZ
v Bratislave a použité v expozícii zväzu na výstavách a veľ trhoch
Každá výtvarná práca musí byť na zadnej strane označená:
a označenie súťažnej kategórie(A,B,C,D,E,F) + umelecké školy
a meno, priezvisko a vek autora, adresa školy a triedy, adresa súťažiaceho.
Vzhľadom na využitie výtvarných prác na uvedené účely sa práce nevracajú.

SÚŤAŽ V ZHOTOVENÍ HERBÁRA ROKU 2014

Ide o súťaž pre jednotlivcov a školy v zhotovení herbáru z rastlín, ktoré sú dostupné
v našej podtatranskej oblasti, (nieje však podmienkou), maximálne výskyt v celej SR.
TERMÍN: do 30. septembra 2014 zaslať na adresu Okresného výboru Slovenského
zväzu záhradkárov so sídlom vo Svite
Do súťaže musia byť vylisované tie kvety, ktoré nepatria k zákonom chráneným! Takéto
kvety, či ich časti, namaľované, či inak znázornené, môžu byť aj fotograficky spracované
(nie okopírované). POZOR na autorské práva! Hodnotené budú len herbáre s minimálne
50 kusmi výliskov + dodatkami. Na podklade (výkres – kancelársky papier) A 4, vložené do
euroobalu jednotlivo, bude znázornené rozčlenenie, popis, využitie, a iné zhodnotenie
byliny a jeho častí.
HERBÁR BUDE ZLOŽENÝ Z VÝLISKU: puky, kvety, stonky a listy a korene
Samostatné spracovanie - kvety a listy stromov s popismi a dostupnými znázorneniami
plodov na liste vo voľnom mieste, poprípade na zadnej strane, alebo na samostatnom liste.
Príloha: názov a výskyt, popis jednotlivých častí, liečivosť, či jedovatosť rastliny, iné
využitie (môže rozhodovať pri rovnosti udelených bodov)
ÚČASŤ – jednotlivec, alebo MŠ a ZŠ - neobmedzený počet výliskov, fotografických
a iných prác
OHODNOTENIE: víťaz - POHÁR predsedu OV SZZ + diplom + 50 €
druhá cena – diplom + 30 €
tretia cena – diplom + 20 €
Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ v Poprade

Program podujatí

22.marca 2014 o 15:00 – sála Domu kultúry
Z Tatranského prameňa – regionálna súťaž hudobného folklóru detí, sólistov tanečníkov a choreografií FS
22.marca 2014 o 10:00 hod. ZŠ Komenského a ZŠ Mierová
Futbalový turnaj mladších a starších žiakov
25.marca 2014 o 18:30 – sála Domu kultúry
J.Palárik: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Divadelné predstavenie Spišského divadla zo Sp.Novej Vsi.
Vstupné: 4,- Predpredaj: MsÚ Svit, č.dv. 219, 0908 406 147,
Reštaurácia DK: 77 55201.
26.marca 2014 o 14:00 – obradná sieň MsÚ
Slávnostné prijatie jubilantov za 1. štvrťrok 2014

28.marca 2014 o 16:00 – Spolcentrum Svit
Slávnostné stretnutie učiteľov všetkých svitských škôl pri príležitosti Dňa učiteľov
10.-11.apríla 2014 – sála Domu kultúry Svit
Deň tanca – regionálna prehliadka moderného a scénického
tanca
12.apríla 2014 od 9:00 hod. – Dom kultúry
SPELEOMÍTING 2014– 23. celoslovenské stretnutie jaskyniarov
6.marca – 4.apríla 2014 - Mestská knižnica
VIDINY A SNY – výber z fotografickej tvorby Elišky Bednárovej
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1

Svit 1934 -1940

V roku 1934 boli založené Baťove závody na pozemkoch Veľ kej
a s Pokusnou stanicou (obr. 1) v lete vyrástli tri obytné domčeky pre
robotníkov, ktoré sa stali základom „červenej kolónie“ (obr. 2). Celé
tridsiate roky boli poznačené prudkým rozvojom novej obce a závodu.
Postavená bola kotolňa, vodáreň, vzniklo stavebné oddelenie, textilné
laboratórium. V roku 1936 bola postavená budova Svit I na výrobu
hodvábu a potom na výrobu celofánu. Postavený bol obchodný dom
(4) a žandárska stanica. V roku 1937 boli vybudované výrobne sódy
a lúhu. Pre ubytovanie pracovníkov závodu bolo dokončených 16
jednodomkov, 32 dvojdomkov a 3 slobodárne (3). Myslelo sa aj na
terénne úpravy, výsadbu stromov a kríkov. K ďalším závodným budovám pribudla ľudová škola a mäsiarstvo (5), o rok neskôr tu stála ambulancia, administratívna budova, nové cesty a Baťova škola práce.
V poslednom roku pred vojnou bol postavený 5-etážový sklad, magnezitka, výroba pančúch, domov pre mladých mužov a zriadené bolo
kino. V roku 1940 už stála pekáreň, predajňa obuvi, letisko a v novom
závode sa popri vláknach, viskózovej striže, a celofánu začala
vyrábať aj bielizeň. Osada Svit sa rýchlo rozrastala...

2

3

Dejepisná olympiáda
11. februára 2014 sa v Poprade konalo obvodné kolo 6.
ročníka dejepisnej olympiády, do ktorého postúpili z každej
kategórie dvaja najúspešnejší žiaci.
A žiaci našej Základnej školy Mierovej vo Svite opäť príjemne
prekvapili a obsadili popredné miesta: v kategórii C na nádhernom 2. mieste skončila Dominika Pacigová (v strede). Kategóriu
E úspešne reprezentovali a 3. a 4. miesto obsadili Beátka Beňová
(vľavo) a Laura Želonková. Veľmi úspešní boli aj: v kategórii F
Marek Tkáč – na 6. mieste, v kategórii D Zuzana Krettová - na 8.
mieste a Sára Pavlovičová - na 10. mieste.
Len pracovitosť, húževnatosť a vytrvalosť plodí úspech...
...a preto všetkým úspešným reprezentantom ďakujeme za zodpovednú a svedomitú prípravu a úprimne blahoželáme! Dominike
držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať v Prešove.
Mgr. Dana Palušáková, ZŠ Mierová Svit

5
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Hviezdoslavov Kubín

Na obvodnom kole 60. ročníka recitačnej
súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa aj tohto roku zúčastnili naši
žiaci.
Za I. kategóriu (1., 2. a 3. ročník) súťažili Bianka
Jančeková z 2. A, za II. kategóriu (4., 5. a 6. ročník) Šimon Gállik zo 4. A, za III. kategóriu (7., 8.
a 9. ročník) Janka Petrovská z 8. B. V prednese
prózy nás reprezentovali za I. kategóriu Lucia
Mrštinová z 2. A, za II. kategóriu Tomáš Štinčík
zo 4. A a za III. kategóriu Dominika Pacigová
z 9. A.
Postup do okresného kola, si vyrecitovali
žiačky Lucka Mrštinová a Janka Petrovská (na
obr. hore), ktoré boli kvalitne ohodnotené porotou, čím urobili radosť sebe, poslucháčom, svojim rodičom a pedagógom.
Mgr. Andrea Panáčková
ZŠ Mierová Svit

Úroveň prednesov rastie

Foto: S. Pjatak

Skrotenie zlej ženy vo Svite nadchlo
Divadlo Commedia z Popradu sa predstavilo svitskému publiku ďalšou úspešnou
hrou Skrotenie zlej ženy. Režisér Vladimír Benko upravil známu predlohu Wiliama
Shakespeara spolu s Veronikou Žoldákovou na originálnu podobu dvoch rovín –
šatne, kde prebieha monológ jedinej herečky a komediálne výstupy v deji, zachytávajúcom „krotenie“ Kataríny Petruciom. Okrem V. Žoldákovej sa predstavili
Dušan Kubaň, Vlado Benko a Michal Novák. Diváci prijali toto predstavenie s nadšením a odmenili hercov srdečným standing ovation.

Uplynulo 48 rokov od chvíle, čo sa
začala písať história významnej súťaže v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička. Jej hlavnými organizátormi sú ženy, presnejšie Únia
žien Slovenska.
Naša okresná organizácia usporiadala
tohto roku vo Svite okresné kolo, ktorého sa zúčastnilo 10 recitátoriek (na obr.
hore). Súťažili v dvoch vekových kategóriách- Mladšie do 25 rokov mali silné
zastúpenie, z ktorého odborná porota
vybrala víťazku v prednese poézie – Michaelu Dzamkovú z Popradu. V próze
zvíťazili dve talentované recitátorky – Zuzana Petrovská z Batizoviec a Monika
Štolcová z Popradu.
V kategórii nad 25 rokov prvenstvo
v poézii patrí Judite Baumarthovej z Popradu, ktorá odetá v kroji oživila prednesy spiškými klapanciami. Lenka Fábryová, taktiež z Popradu, zvíťazila
prednesom vlastnej tvorby v kat.próza.
Zo Svitu nás opäť prekvapila E. Nedzelová neuveriteľne náročným textom,
ktorý bravúrne spamäti zvládla. Porota
konštatovala, že v tomto roku bola úroveň oproti vlaňajšku vyššia, čo potešilo
všetkých prítomných.
Všetky víťazky nás budú reprezentovať
na krajskom kole v Sabinove.
vž
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Prijímatelia 2 % zo Svitu - v roku 2014

Prijímateľ
OZ
OZ
OZ

Folklórny súbor JÁNOŠÍK - SVIT
Rodičovské združenie pri ZŠ, Mierová ul., Svit
Familiaris
SL Svit
OZ
Slov. rada rodičovských združení pri MŠ Školská
OZ
EKOTÓN
OZ
Detský famózny svet
OZ
Hokejový klub Svit - Podskalka
OZ
Slov. rada rodičovských združení pri MŠ Mierová ul.
Futbalový klub
Nadácia
Nadácia CHEMOSVIT
OZ
Atletický oddiel Svit
OZ
Rodičovské združenie pri ZŠ Komenského Svit
OZ
Cyklistický klub Energia
OZ
Mestský kolkársky klub
Nezisk.org. Charitatívno-diakonický domov soc.služieb
OZ
Športový klub Horal-Alto Slovakia
Lukostrelecký klub-lukostreľ ba Svit
Združ. hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska
OZ
Umelecký klub Fantázia
OZ
Združenie priateľov Združenej strednej školy
OZ
Ľudová hudba Bystrianka
OZ
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
Basketbalový klub mládeže

PÔŽIČKY - BEZ POTVRDENIA O PRÍJME!

OD Prior - 1.poschodie a Halatová 2 - oproti vlakovej stanici
www.popradskepozicky.sk
0911/913849 0917/668003 - Stačí prezvoniť

IČO

17068746
17319617
42037417
42339740
17319617
42236380
37788175
31997741
17319617/2272
37936310
37884867
37883071
37880578
42080835
37884841
37887947
37795741
42238307
628581
42083354
42083711
42085829
178209
37942344

Adresa

Dom kultúry - P.O.BOX č. 24
Mierová ulica 134
Kpt.Nálepku 105
Kpt.Nálepku 102
Školská 21
Jilemnického 23
Štúrova 242/42
Mlynská 8
Mierová ul.
Štúrova 48
Štúrova 101
Školská 27
Komenského 2
Mierová 693/174
Štefánikova 317
SNP 264/3
Mierová 84
Štúrova 61
Hviezdoslavova 33
Jilemnického 21
Štefánikova 38
Sládkovičova 34/1
Jilemnického 948
Štefánikova 35

Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit
Svit

l Predám DAEWOO MATIZ 0,8, RV 2003, tachometer 72
tis. km, garážovaný. Cena 1500,- €. č. t. 0908 699 419.
l Vezmem do prenájmu garáž vo Svite. č. t. 0918 635 905
l Predám rodinný dom s garážou vo Svite Pod Skalkou.
Cena dohodou. Tel.: 0915 526 989.
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Kontakty na MsÚ a organizácie riadené Mestom
Primátor mesta Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám
č. dv. 203, 204
052 78 75 112, 0907 916 145,
rudolf.abraham@svit.sk
Sekretariát primátora mesta
Marcela Berkešová
č. dv. 203
052 78 75 111
msu@svit.sk
marcela.berkesova@svit.sk
Hlavný kontrolór mesta
Ing. Ľudovít Budzák
č. dv. 207
052 78 75 119, 0905 949 770
ludovit.budzak@svit.sk
Prednosta MsÚ
Ing. Ján Hutník
č. dv. 202, 203
052 78 75 113, 0907 997 469,
jan.hutnik@svit.sk
Právnik MsÚ
Mgr. Jana Stroea
č. dv. 208
052 78 75 128, 0917 670 023,
jana.stroea@svit.sk
Odd. kultúrnych, športových
a školských činností
Mgr. Lenka Mačugová
Vedúci oddelenia,
školstvo, mládež a šport
č. dv. 219
052 78 75 114, 0917 622 658,
lenka.macugova@svit.sk
Veronika Žoldáková
Referentka úseku kultúrno-výchovnej činnosti
č. dv. 219
052 78 75 114, 0908 406 147,
veronika.zoldakova@svit.sk
Odd. všeobecnej vnútornej
správy a sociálnych činností
Jarmila Soliarová
Vedúca oddelenia
č. dv. 214
052 78 75 122, 0908 406 178
jarmila.soliarova@svit.sk

Milota Fáberová
Referentka úseku org. vecí, PO,
CO a vnútornej správy
č. dv. 220
052 78 75 129, 0917 622 439
milota.faberova@svit.sk
PhDr. Petronela Bocková
Referentka úseku sociálnej starostlivosti - sociálna terénna pracovníčka
č. dv. 220
052 78 75 118
petronela.bockova@svit.sk
Emília Hajná
Referentka úseku evidencie
obyvateľov
č. dv. 220
052 78 75 118
emilia.hajna@svit.sk
Odd. správy majetku mesta
a ekonomických činností
Ing. Alena Balogová
Vedúca oddelenia
č. dv. 216
052 78 75 125
0905 949 637,
alena.balogova@svit.sk
Ing. Viera Tomášová
Referentka finančného úseku
č. dv. 209
052 78 75 127
viera.tomasova@svit.sk
Emília Štefková
Referentka finančného úseku
č. dv. 218
052 78 75 126
emilia.stefkova@svit.sk
Ivana Belanová
Referentka úseku správy daní a
poplatkov
č. dv. 218
0052 78 75 124
ivana.belanova@svit.sk
Mgr. Gabriela Hutníková
Referentka úseku
hlavnej pokladne MsÚ
č. dv. 217
052 78 75 131
gabriela.hutnikova@svit.sk

Bc. Mária Rusiňáková
Referentka úseku fakturačného
a evidencie majetku mesta
č. dv. 215
052 78 75 123
maria.rusinakova@svit.sk
Mgr. Andrea Križanová
Referentka úseku miezd a personalistiky
č. dv. 215
052 78 75 123
andrea.krizanova@svit.sk
Ing. Stanislav Pjaták
Referent úseku správy počítačovej siete a výpočtovej techniky
č. dv. 213
052 78 75 130, 0905 498 242
stanislav.pjatak@svit.sk
Gabriela Očvárová
Referentka úseku správy majetku mesta
č. dv. 203
052 78 75 111
gabriela.ocvarova@svit.sk
Odd. životného prostredia
a technických činností
Ing. Andrea Kromková
Vedúca oddelenia,
investičný rozvoj
č. dv. 212
052 78 75 116, 0918 322 062
andrea.kromkova@svit.sk
Ing. Pavol Sadloň
Referent úseku invest. rozvoja
č. dv. 209
052 78 75 127
pavol.sadlon@svit.sk
Martina Rybárová
Referentka úseku bytovej politiky a ŽP
č. dv. 206
052 78 75 111, 052 78 75 120
martina.rybarova@svit.sk
Mgr. Karol Hrkeľ
Referent úseku územného plánovania, techn. infraštruktúry a ŽP
č.dv. 206
052 78 75 120, 0915 985 775
karol.hrkel@svit.sk
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MsÚ Svit - ústredňa
052 78 75 111
Fax na MsÚ vo Svite
052 77 56 140
Matričný úrad vo Svite,
osvedčovanie listín, podpisov
Mgr. Ľuboslava Kukurová
Matrikárka
č. dv. 222
052 78 75 111, 052 78 75 132
luboslava.kukurova@svit.sk
Mestská knižnica,
Štúrova 87, 059 21 SVIT
Mgr. Daniela Šipošová
Vedúca mestskej knižnice
052 77 56 619, 0915 461 540
52 77 56 140
kniznicasvit@mail.t-com.sk
Mária Deptová
Referentka – knihovníčka
052 77 56 619,
kniznicasvit@mail.t-com.sk
Lucia Kocúnová
Referentka – knihovníčka
052 77 56 619
kniznicasvit@mail.t-com.sk
Centrum voľného času,
Mierová 134, 059 21 SVIT

Nadežda Kumorovitzová
Referent Centra voľného času
052 77 56 164
centrum@cvcsvit.edu.sk
Dom opatrovateľskej služby,
Štúrova 46, 059 21 SVIT
Mária Fridmanová
Vedúca DOS
052 77 56 322
Zariadenie opatrovateľskej
služby,
Kpt. Nálepku 42, 059 21 SVIT
Katarína Galatová
Vedúca ZOS
052 77 55 145, 0903 645 956

Kontakty mimo organizačnej štruktúry MsÚ vo Svite
Spoločný obecný úrad
– stavebné konania,
Hviezdoslavova 269/33, 059
21 Svit
ústredňa 052 78 75 111
fax
052 77 56 140
Stanislav Lach
Referent stavebného
poriadku a dopravy
č. dv. 221
052 78 75 115,
stanislav.lach@svit.sk

Ing. Jana Karafová
Referentka stavebného
poriadku a dopravy
č. dv. 221
052 78 75 115
jana.karafova@svit.sk
Ing. Lenka Handzušová
Referentka stavebného
poriadku a dopravy
č. dv. 221
052 78 75 115
lenka.handzusova@svit.sk

Mestská polícia vo Svite,
Námestie J. A. Baťu 198/1,
059 21 Svit
Ing. Jozef Dluhý
Náčelník Mestskej polície
052 77 56 026, 0905 299 176
msp@svit.sk
Mária Mišenčíková
Preventivár Mestskej polície
052 77 56 026, 0907 919 565
maria.misencikova@svit.sk

Služobný automobil Mestskej
polície
0905 636 715
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Denník polície

Aj mestská organizácia Únie žien vo Svite sa už tradične stretla pri fašiangových
šiškách a dobrom čajíku, aby sa jej členky zabavili a na chvíľu zabudli na každodenné starosti a problémy.

Prvý mládežnícky ples
V piatok 21. februára sa uskutočnil 1.študentský ples vo Svite. Organizoval
ho mládežnícky parlament a pozvanie prijalo 41 študentov. Ples mal vynikajúcu
úroveň, a mnohí si ho doteraz pochvaľujú, čomu sme veľmi radi. Otvorili sme
ho slávnostne prestrihnutím stužky.
V programe vystúpila tanečná skupina zo ZŠ Mierová, speváčka Paťka Ceľuchová s profesionálnym gitaristom, mali sme aj módnu prehliadka SOŠ Svit
a tombolu. Ples mal heslo: „Nemaj pred monitorom stres, príď sa zabaviť na
náš ples!“ A to sa nám skutočne podarilo! Mnohí sa odreagovali od učenia,
oddýchli si a hlavne sa dobre zabavili a najedli. Celý večer robil príjemnú atmosféru DJ Rastík s moderátorom Lukášom Trhajom. Ďakujeme všetkým, ktorí
nám pomohli s prípravami!
Váš mládežnícky parlament!

Oznam Mestskej polície

Každoročne zachráni útulok v Kežmarku veľa psíkov a iných zvierat. Napriek
tomu, že niektorým psíkom sa nakoniec podarí opäť nájsť domov, väčšina
zo zvierat strávi niekoľko týždňov či mesiacov v útulku.
Ako vlastne útulok funguje? Čo v ňom zvieratá dostávajú a ako im možno pomôcť? A čo urobiť, ak chcete zvieratku pomôcť? Zvieratko v útulku dostáva každý
deň stravu, čistú podstielku, ošetrenie. To všetko vďaka dobrým ľuďom, ktorí
nosia zvieratám granule, vodítka, rohožky, prepravky... Vďaka ich príspevkom
sa majú zvieratká v útulku lepšie. Pomôžeme im aj my?
Stačí doniesť na útvar MsP vo Svite v čase od 7.00-14.00 hod. akýkoľvek dar
pre ne a MsP sa postará o doručenie týchto príspevkov do útulku v Kežmarku,
s ktorým má mesto Svit zmluvný vzťah.
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n 2. februára v neskorých nočných hodinách bola privolaná RZP k mužovi, ktorý
ležal na ceste a silne krvácal z rozbitej
zadnej časti hlavy. Jozef R. zo Svitu bol po
prvotnom ošetrení prevezený do NsP Poprad.
n 6. februára zo záberov kamerového
systému bolo prešetrené rozbitie skla na
prístrešku MHD. Prasknutie skla v danom
prístrešku spôsobilo pnutie materiálu,
takže došlo k samoprasknutiu, čím sa potvrdila skutočnosť, že rozbitie nezavinil človek.
n 7. februára v predajni Billa sa dopustil
krádeže maloletý Patrik G. z Lučivnej, žiak
Špeciálnej základnej školy. Vzhľadom na
jeho vek boli o jeho krádeži informovaní
rodičia a tiež škola.
n 7. februára pri vchode do bytového
domu na Ulici kpt. Nálepku údajne naschvál vulgárne nadával a následne narazil
riadidlami od bicykla František P. do Ladislava Š., ktorému spôsobil zranenie zápästia. Po ošetrení zápästia s lekárskou správou šiel Ladislav Š. nahlásiť udalosť na OO
PZ Svit.
n 8. februára sa v hlbokej noci veselo
a hlučne zabávala spoločnosť v byte Borisa
I... Rušenie nočného pokoja sa vyriešilo ako
priestupok s blokovou pokutou.
n 8. februára v uliciach mesta z vozidla
WW Transporter predávali zemiaky rómski
spoluobčania. Hliadka MsP po príchode na
miesto predaja zaznamenala, ako auto odchádza z nášho mesta smerom na Poprad.
n 9. februára nahlásil nafetovaný mladý
muž zo Svitu, že je bez domova, dlhodobo
fetuje a už to nezvláda, chce sa zo závislosti
dostať a dať sa liečiť. Hliadka konzultovala
daný prípad s operačným strediskom RZP,
ktorá muža odviezla do liečebne v Levoči.
n 12. februára sa v lokalite bagroviska
túlal opustený malý psík svetlohnedej farby.
Hliadkou MsP bol prevezený do útulku
v Kežmarku.
n 13. februára dvaja hostia v pohostinskom zariadení Jozef a Peter Š. z Nižnej
Šuňavy, riadne naložení alkoholom, slovne
útočili na ostatných. Mnoho z hostí kvôli
ich útokom. odišlo, oni nato taktiež.
n 17. februára zasahovala MsP spolu so
štátnou políciou na Ulici Jilemnického v rodine K. Manžel sa pustil do svojej ženy,
spôsobil jej bitkou zranenia na hlave. Žena
pod dohľadom zdravotníkov bola prevezená do NsP Poprad a muž putoval do rúk
štátnej polície.
n 17. februára boli pri bývalom komíne
blízko cyklistického chodníka ukradnuté
dva telekomunikačné káble z medi v celkovej dĺžke 40 metrov. Vykonaná previerka
v miestnych zberniach druhotných surovín
bola neúspešná.
n 19. februára Renáta Č. z Batizoviec
obviňovala pracovníčku predajne Sintra, že
jej pri pokladni predošlý deň nevydala
50 € bankovku. Kontrola z kamerového systému ukázala, že Renáta Č. platila iba jednou 50 € bankovkou, z ktorej jej pokladníčka dala výdavok. Po tejto informácii
Renáta Č. odišla spokojne z predajne.
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Stanka Lajčáková a Lenka Poništová na halových majstrovstvách

Rozhodla jediná stotina sekundy

Všetky pre nás najdôležitejšie halové majstrovstvá Slovenska v atletike boli tento rok natlačené do štyroch pretekových dní počas dvoch februárových víkendov. Nakoľko
sú naše atlétky z viacboja zvyknuté na súťaženie počas
dvoch dní, nebol pre nich problém sústrediť sa na podanie
maximálneho výkonu aj tentoraz.
V sobotu 15. 2. 2014
v rámci juniorských M-SR nastúpila Stanislava Lajčáková
v behu na 60 m prekážok, ako
držiteľ ka aktuálne najlepšieho
slovenského času do finále
proti mimoriadne dobre pripravenej Monike Baňovičovej
z Malaciek (na obr. vľavo). V neuveriteľne vyrovnanom a strhujúcom bežeckom súboji sa o víťazstve rozhodovalo na cieľovej
čiare, kde až cieľová kamera
potvrdila prvenstvo a titul majsterky Slovenska pre našu
Stanku, ktorá vo výbornom
čase 8,75 s zvíťazila o jedinú
stotinu sekundy. Tretia v poradí
dobehla Lenka Poništová a za
výkon 9,08 s prevzala prekážkový bronz.
Lenka ďalej pokračovala
v súťaži v skoku do diaľ ky, ako
jedna z horúcich adeptiek na

niektorú z medailí. V priebehu
pretekov jej ale nevychádzal
rozbeh, ako sme si predstavovali. Počas šiestich pokusov sa
jej nedarilo optimálne trafiť odrazovú dosku a aj kedˇ sme počítali s najvyšším umiestnením,
nakoniec Lenka obsadila i tak
medailové tretie miesto za
skok dlhý 569 cm.
Na druhý deň čakal na obe
dievčatá náročný halový 5-boj
tentoraz v kategórii žien. Stalo
sa však niečo, s čím sme nerátali ani v zlom sne. V nedeľu
ráno sa Stanka zobudila zo silnou žalúdočnou nevoľnosťou,
napriek tomu, že deň predtým
bola zdravotne úplne v poriadku. Ani po okamžitom nasadení liekov na úľavu sa jej
stav nezlepšil. Absolvovala ešte
rozcvičku a dokonca odbehla
v rámci 5-boja prvú disciplínu

Stanka Lajčáková v strede, Lenka Poništová vpravo.

60 m prekážok. No ani pri najlepšej vôli už nebola schopná
v súťaži ďalej pokračovať.
Črevný vírus ju tak pripravil
o jednu z cenných medailí!
V súťaži tak pokračovala už
len Lenka, ktorej sa počas pretekov od disciplíny k disciplíne
darilo a nakoniec sa výkonom
3466 bodov prepracovala
k cennému víťazstvu a titulu
ženskej halovej majsterky SR.
Pre Lenku to bola nielen aktuálna radosť zo zlata, ale zároveň aj veľ ká satisfakcia za minulý rok, kedy pre zranenie
musela vynechať celú zimnú súťažnú sezónu!
Po týždňovom oddychu čakal na dievčatá opäť náročný
atletický víkend. V sobotu 22.
2. 2014 sa v hale Elán uskutočnili M-SR v kategórii dospelých.
V behu na 60 m prekážok
v ženskej konkurencii dobehla
Stanislava Lajčáková na skvelom 2. mieste časom 8,88 s
a Lenka Poništová obsadila tretie miesto za výkon 9,07 s. Obe
tak potvrdili výbornú formu
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nad krátkymi prekážkami.
Na druhý deň nastúpili obe
dievčatá na halový 5-boj v kategórii junioriek. Tentoraz si
športovú smolu vybrala Lenka
Poništová. Už počas rozcvičenia sa začalo ozývať zranenie
odrazovej nohy a aj keď preteky začala s odhodlaním zabojovať o cenné kovy po tretej
súťažnej disciplíne musela
Lenka pre neustupujúcu bolesť
odstúpiť zo súťaže!
Úlohy z minulého týždňa sa
teraz vymenili. V pretekoch tak
pokračovala už len Stanka a tá
si v priebehu súťaže viedla
veľmi dobre - vytvorila si
osobné rekordy vo vrhu guľou
a v skoku do diaľ ky a po záverečnej 800-ke za výkon 3. 531
bodov prevzala striebornú medailu za 2. miesto.
Po dobre zvolenej zimnej
tréningovej príprave sa tak dostavili očakávané úspechy.
Spolu 7 medailí z majstrovstiev
Slovenska, z toho dva veľmi
cenné tituly, nás naozaj tešia!
Halovú sezónu 2014 sme znova
absolvovali úspešne. Dievčatám ďakujeme za výbornú reprezentáciu a prajeme ďalšie
športové úspechy do letnej sezóny.
LP
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Basketbalisti z 3. miesta

Posledným 32. kolom sa 1. marca 2014 skončila extraliga mužov v basketbale, a to základná časť ročníka 2013/2014. 7. a 8. marca za začali
súboje play-off.
V poslednom kole základnej časti sa kôš McNealom v poslednej sekunde
basketbalisti Iskry Svit pod vedením zápasu. V druhom zápase Svit domichorvátskeho trénera Rudolfa Juga noval vo všetkých herných činnostiach
stretli v boji o konečné tretie miesto a zápas dohrávali aj hráči z lavičky, kde
sa presadili aj odchovanci Findura (9
s Nitrou.
bodov) Míčka 6,Hrabčák 4, Dratva 1.
Iskra Svit – Nitra 79 : 57 (47 : 30)
Svit hrá tretí a štvrtý zápas 14. a 15.
Body: Channels 27, McNeal 18, Ber-ákkis 14, Jankovič 3, Hrkač 3 (Jackson 10, 3. v Handlovej.
Knutson 4, Findura 0, Míčka 0, Dratva
0.
Konečné poradie po základnej
V mesiaci marci sa už rozbiehajú futčasti:
balové súťaže aj v nižších regionál1. Inter Bratislava, 2. Prievidza, 3.
nych súťažiach.
Svit, 4. Nitra, 5. Komárno, 6. Handlová,
7. B. Bystrica, 8. Levice a 9. miesto Sp.
Svit hrajúci v IV. lige sa od januára priN. Ves.
pravuje v domácich podmienkach a na
Basketbalisti Iskry Svit odohrali 32 priateľské zápasy chodí na ihriská s umezápasov, z toho 20 víťazných, a 12 pre- lou trávou. Dva týždne pred začiatkom
hrali so skóre 2 698 : 2 510 s počtom regiónálnych súťaží Svit chce v prípade
bodov 52.
priaznivého počasia odohrať aspoň jeUž v druhý marcový víkend sa začali den prípravný zápas na domácej tráve.
zápasy štvrťfinále play-off, v ktorom Ako nás informoval tréner futbalistov
tretí Svit začal so šiestou Handlovou, Milan Jambor, káder pre jarnú časť je
a to v poradí zápasov, dva doma, dva nezmenený, je dobré, že sa podarilo vyvonku a prípadné ďalšie zápasy strie- baviť obnovenie hosťovania pre Baradavo vo Svite a Handlovej. Hrá sa na 4 basa a Bellera, prišli Žilka zo Štrby a P.
vítazné zápasy.
Ferjanček po ukončení štúdia, vybavuje
V piatok 7. marca
sa ešte Palguta z Hranovnice. Začiatok
Svit - Handlová 71 : 69, po predĺžení jarnej časti IV. ligy je naplánovaný na neV sobotu 8. marca
deĺu 23. marca, kedy Svit hrá v St. SmoSvit – Handlová 98 : 65
kovci a 30. marca prvý zápas na domáDva rozdielne zápasy. V prvom zá- com ihrisku o 15, 00 h s Plavnicou.
pase Svit pod vplyvom „musíš vyhrať“
FK Svit pod vedením prezidenta klubu
sa nevedel dostať do tempa, a tak hos- Ing. Milana Fecku chce s realizačným títia umnou hrou najmä spoza oblúka mom urobiť všetko pre čo najlepšie
a dobrým doskakovaním robili domá- umiestnenie družstva po skončení súcim hráčom problémy. Svit dal víťazný ťaže ročníka 2013/ 2014.
-ák-

Na jarné trávniky
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Kapitán Berkis a Channels preberajú poháre
za prvé miesto.
Foto: J. Cvajniga

Slovenský pohár do Svitu
Basketbalisti Svitu sa pred končiacou basketbalovou sezónou v dňoch 14.-16. februára 2014 zúčastnili finálového turnaja o
Slovenský pohár v Bratislave. A svojich
priaznivcov milo prekvapili, domov doniesli
Slovenský pohár.
Napriek nie veľmi priaznivému žrebu vyhrali
nad Prievidzou o 20 bodov, s Interom o jeden
bod a nakoniec vo finále vyhrali nad Nitrou
82 : 74 a tým získali Slovenský pohár.
Pre výbor Iskry Svit, realizačný kolektív, trénera R. Juga a všetkých hráčov je to cenný
úspech po 10 rokoch, kedy Svit vyhral Slovenský
pohár.
Ďalší úspech po prevzatí pohára bolo aj vyhlásenie ankety „ Mládežnícky tréneri „, kde prvenstvo získala Michaela Drobná a MŠK Svit.
Srdečne blahoželáme!
-ák-

CK ENERGIA na Čergovskej stope

Prešiel rok a je tu opäť nám už po štvrtýkrát známa zimná cykloakcia na východe Slovenska. Ani v tomto roku sme neobišli
na prázdno a priviezli sme do Svitu vzácne kovy, aj keď je účasť
z roka na rok väčšia. Štartovalo okolo 140 cyklistov.
V sobotu 22. 2. 2014 v obci Raslavice (306 m n. m.) o 10:15 , osem
členov nášho klubu vyrazilo na trať v rôznych kategóriách. Trasy
boli dve 16 a 24 km s cieľom na chate Čergov 920 m n. m. Kratšia
mala okolo 600 a dlhšia 850 nastúpaných výškových metrov. Väčšina
bola po asfaltovej ceste, až na posledné asi 2 km, kde sa to zmenilo
na blatistú lesnú cestu, keďže celý deň tam jemne mrholilo. Na
chate nás však čakal príjemný usmiaty chatár s teplým čajom a gulášom. Bola to opäť vydarená akcia plná športových zážitkov a stretnutí s priateľmi.
Na záver ešte niekoľko výsledkov podľa kategórií:
Juniori 16 km: Andrej Žec - 7. miesto. 01:21:52
Juniori 24 km: Ondrej Soják ml. - 2. miesto 01:27:57, Martin Antoni - 5. miesto 01:40:23
Muži A 16 km: Timotej Mikuš - 2. miesto 00:52:10, Stanislav Mlynarčík - 37. miesto. 01:26:14
Muži A 24 km: Jaroslav Žec - 7. miesto 01:26:15
Muži B 16 km: Ján Bučina - 5. miesto 01:03:59, Peter Multáň 11. miesto 01:20:00.
jb

Druhý Timotej Mikuš na obr. prvý sprava.
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