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Čo trápi občanov

Ďalšie byty na obzore
V lokalite sídliska E, vedľa malého bytového domu, ktorý nesie názov Nezábudka, začala vo februári výstavba
ďalšej novej bytovky, ktorú realizuje firma Pienstav, a. s.
,Stará Ľubovňa. V tomto dome bude celkom 18 bytov,
ktoré budú odovzdané záujemcom do osobného vlastníctva.
Foto: M. Jurčák

V úvode februárového zasadnutia primátor mesta odovzdal menovací dekrét novému riaditeľovi Základnej umeleckej školy vo Svite Jozefovi Ištvánikovi. Ten sa oficiálne ujíma tejto funkcie od 1. marca
2008. Na zasadnutie sa dostavili zástupcovia občanov lokality sídliska A, ktorí majú dlhodobý problém s rušením nočného kľudu v náväznosti na prevádzku zariadenia Baba. K tejto téme sa rozvinula pomerne bohatá diskusia poslancov. Nakoľko predmetní prevádzkovatelia nerešpektovali doterajšiu ústnu dohodu o skrátení otváracích
hodín a problémy naďalej pretrvávajú, poslanci dospeli k záveru, že
je to nutné vyriešiť Všeobecne záväzným nariadením.
V ďalšom bode došlo k mesta a majetkom štátu zvereným messchváleniu zmeny katastrál- tu. Schválená bola zmena uznesení
neho územia Svit a Sp. Tepli- 15, 17 a 18/2008.
Rokovanie ďalej pokračovalo poslaca, po ktorom poslanci schválili VZN Mesta Svit č. 3/2008 neckými názormi a návrhmi k Zásadám
o hospodárení s majetkom prenájmu nebytových priestorov a
stanoveniu minimálnych cien za preNOVINY SVIT
nájom nebytových priestorov. Zaaj na internete:
komponovaná bola zmena ceny za pre-

28. marec - Deň učiteľov
O človeku najlepšie hovorí práca. Každý človek bez rozdielu postavenia a povinností vyjadruje svoj život predovšetkým prácou. Vážim si všetkých, ktorí robia svoju prácu svedomito a ktorí ju dávajú na popredné miesto vo svojom živote.
Vážené panie učiteľky, vážení páni učitelia, veľmi si vážim vašu prácu. Pre väčšinu z vás to, čo robíte, nie je povolaním, ale
poslaním náročným na čas, medziľudské vzťahy, vyžadujúce
celoživotné vzdelávanie a najmä schopnosť naučiť. Pre detí a
mládež ste po rodičoch najdôležitejšími ľuďmi, ktorí ich svojou odbornou starostlivosťou pripravujú na život. Vám patrí
úcta celej spoločnosti. To tvrdím aj napriek tomu, že v súčasnom spoločenskom rebríčku u nás je vaše hodnotenie silne
poddimenzované. Prajem vám veľa zdravia, šťastia a trpezlivosti.
Mgr. Ján Ryša, vedúci odboru školstva MsÚ

Jozef Ištvánik, riaditeľ ZUŠ vo Svite pri preberaní menovacieho
dekrétu.
Foto: S. Pjaták

www. svit.sk

(Pokrač. na 2. strane)

Veselé Veľkonočné sviatky
všetkým Sviťanom
želá kolektív redakcie

Ceny mesta pre rok 2008
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
na slávnostnom zasadnutí MsZ, ktoré sa bude konať 20. júna
2008 v rámci Dní mesta Svit. Tejto slávnosti sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia – teda široká verejnosť.
Keďže je potrebné pristupo- mesta, jeho propagáciu doma i
vať k oceňovaniu čo najobjek- v zahraničí
v činnosť pri záchrane ľudtívnejšie, každoročne sa aj
prostredníctvom týchto novín ských životov, majetku mesta a
obraciame na širokú verejnosť, jeho občanov
To sú kritériá na udelenie Ceaby nám písomne (do konca
apríla 2008) doručila svoje ná- ny mesta Svit – udelenie Ceny
vrhy na ocenenie osobností Ce- primátora je v kompetencii pána
nou mesta pre rok 2008.
primátora a je v hierarchii oceJe potrebné, aby tieto osob- není za Cenou mesta. Ak však
nosti spĺňali nasledujúce krité- máte návrhy, radi ich prijmeme
riá určené štatútom mesta:
a budeme o nich rokovať.
v vynikajúce tvorivé výkony a
Návrhy zasielajte na adresu:
významné výsledky vedeckej, Mestský úrad, Hviezdoslavova
technickej, umeleckej, publi- 33, 059 21 Svit. Veríme, že aj
cistickej a verejno – prospešnej tohoto roku sa nám s Vašou pomocou podarí nezabudnúť na
činnosti.
v významné pričinenie sa o nikoho, kto si takúto pozornosť
-vžhospodársky a kultúrny rozvoj zaslúži.
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Zápis detí
do prvého ročníka ZŠ
Každoročne sa v období od 15. januára do 15. februára uskutočňujú na všetkých slovenských základných školách zápisy detí do prvého postupného ročníka. Vo Svite sa tento akt uskutočnil v dňoch 5. - 8. februára 2008 v priestoroch svitských základných škôl.
Zapísaných bolo 96 detí, z toho 37 dievčat. V školskom roku 2008/2009 ZŠ Komenského otvorí jednu
triedu nultého ročníka a dve triedy prvého postupného ročníka, ZŠ Mierová otvorí dve triedy prvého postupného ročníka.

Platby pre Bytový podnik
NEPREHLIADNITE!
Dávame do pozornosti
občanom aj podnikateľom, ktorí sú v obchodnom vzťahu so spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT, s. r. o., že
všetky bezhotovostné
platby za služby je po-

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

nájom v školách a školských zariadeniach pre organizácie zabezpečujúce záujmovú činnosť
detí a mládeže do 19 rokov. Z
pôvodných 100,-Sk bola po návrhu poslanca M. Bezáka, ku
ktoréme sa pridali i ďalší prítomní, odsúhlasená čiastka 20,-Sk
za jednu hodinu. Zásady boli
schválené.
Následne sa rokovalo o predaji majetku Mesta Svit pre Bytový podnik s. r. o. v celkovej hodnote 240 903,65 Sk. Ide o dlhodobý, drobný a ostatný majetok, ktorý bude Bytový podnik
naďalej využívať pre svoju činnosť. Odpredaj bol rovnako
schválený.
Nasledovalo schvaľovanie doplnenia zriaďovacej listiny TS
mesta Svit, kde bolo nutné zakomponovať presnú citáciu v
zmysle zákona č. 455/91 Zb.
Schválená bola aj dotácia vo
výške 70 tisíc korún Spišskej katolíckej charite, ADS Poprad na
poskytovanie doplnkovej opatrovateľskej služby vo Svite.
M. Bezák otvoril bod interpelácie otázkou, v akom štádiu je
rekonštrukcia Mladosti na byty. Dostal odpoveď primátora i
R. Škoviru, že práce pokračujú
podľa plánu a doteraz bez problémov. V súčasnosti sa pracuje
na streche, bude nasledovať zateplenie atď. Plánovaný termín
ukončenia by nemal byť ohrozený.
J. Kalakaj pripomenul, že nedostal požadovanú písomnú odpoveď na dôvod úniku pary z potrubia, ktorú požadoval na minulom zasadnutí. Riaditeľka BP s. r.
o. Svit odpovedala, že odpoveď
mu bola doručená 27. 2. 2008 do
schránky – vec je už v riešení.
J. Timkovič tlmočil sťažnosti
niektorých seniorov na zúžený
chodník pred poštou kvôli parkujúcim autám, ktoré prednou
časťou zasahujú do tohto chodníka. Rovnako sa pýtajú, prečo
za mostom (pred kostolom)

nesvieti svetlo. J. Žiak sa
ospravedlnil za nesprávnu informáciu na predchádzajúcom zasadnutí, že toto osvetlenie prináleží Chemosvitu a. s. Pravdou je,
že v roku 2000 došlo k dohode
medzi Chemosvitom, a. s. a Mestom Svit, ktorou sa údržba
osvetlenia tejto zóny stáva záležitosťou Mesta. TS ho však v majetku nemajú. Dňom 28. 2.
2008 teda začali TS s výmenou
kabeláže a celkovou opravou
tohto osvetlenia.

trebné smerovať na účet
spoločnosti, ktorý je vedený vo VÚB a. s. číslo
2340566157/0200.
Zároveň uvádzame, že
každý bytový dom v
správe
BYTOVÉHO
PODNIKU SVIT, s.r.o.
má otvorený vo VÚB a.
s. samostatný účet pre

sa aj na základe žiadostí občanov, zohľadňujú sa zdravotné i
bezpečnostné dôvody a tohto
roku sa na všetky stromy v meste pozrel i odborník z Tanapu a
poskytol návod, ako túto činnosť
organizovať. Následne poslanec
J. Timkovič povedal, že mnohí
občania si prácu TS v tejto oblasti pochvaľujú.
L. Jašš sa zaujímal, v akom štádiu je projekt riešenia dopravnej situácie v meste. Odpovedal R. Škovira. Pre naliehavé prioritné úlohy v oblasti projektov
na rekonštrukcie škôl v tejto oblasti neboli podniknuté kroky –

Pekné dni sa naplno využili vo Svite aj na rekonštrukciu chodníka na Ul. Štúrovej.
Foto: M. Jurčák

M. Berkeš pripomenul minuloročnú žiadosť občanov na prepojenie Ul. kpt. Nálepku so zastávkou SAD na ceste 1/18
(dolná zastávka) chodníkom a
opýtal sa, v akom štádiu je táto
požiadavka. J. Žiak odpovedal,
že takýchto žiadostí je v meste
viac a že personálne sú TS spôsobilé to vykonať. Je však potrebné
to zabezpečiť finančným krytím.
J. Lörincza zaujímal dôvod výrubu brezy a smreka pred bytovým domom na Jilemnického ulici. Riaditeľ TS odpovedal,
že takýmto výrubom predchádza
posúdenie odborníkmi, konajú

samozrejme, táto úloha ostáva v
platnosti pre najbližšie obdobie.
I. Zima sa opýtal, či Mesto už
má reakciu VÚC Prešov na naše
žiadosti ohľadom kúpy pozemkov VÚC a budovy telocvične.
Odpoveď znela, že rokovanie
ohľadom toho bude v polovici
marca.
M. Martočko položil otázku k
rekonštrukcii plavárne. I. Korenková odpovedala, že rozpočet
s celkovou a komplexnou rekonštrukciou nepočíta, avšak čiastkové opravy na zabezpečenie
úspor energií a vylepšenie estetických hľadísk sa robiť budú.

vedenie finančných prostriedkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv.
Disponovať s účtom
môže správca len po
schválení výdavku schôdzou vlastníkov a na základe podpisu zástupcu
vlastníkov v dome (tzv.
domového dôverníka) v
zmysle zmluvy o výkone
-iksprávy.

Ľ. Rešovská bola požiadaná
V. L. o pomoc pri získaní odpovede na svoju žiadosť o kúpu
pozemku pri dome. Odpovedala právnička A. Malatinová – pani
V. L. bola písomne vyzvaná na
predloženie potrebných dokladov.
Diskusia sa niesla v duchu
mestského mládežníckeho
futbalu. Po vystúpení poslanca
L. Potočného a jeho návrhu,
aby bola navýšená čiastka komisie športu o sumu 200 tisíc korún, ktoré boli v minulom roku
pozastavené FK Svit, vystúpil aj
L. Fridman. Podrobne vysvetlil
celú problematiku a nasledovali
početné príspevky poslancov i
vysvetlenie A. Balogovej k finančným možnostiam Mesta v
tejto oblasti. Nakoľko je tento
klub vo výraznom finančnom deficite, na činnosť pre rok 2008
mu bola schválená suma 250 tisíc korún. Na návrh A. Balogovej
sa o čiastke, ktorú stále FK za
minulé obdobie nedostal (v minulom roku schválených 200 tisíc Sk) bude rokovať najskôr v
polroku 2008, keď bude zrejmejšie plnenie bežných príjmov.
Príspevky ostatným športovým, kultúrnym a iným organizáciám budú schvaľované na
marcovom zasadnutí.
Veľmi podrobne sa poslanci
zaoberali bodom, ktorým sa
predložila žiadosť J. M. o kúpu
časti pozemku pred zariadením Snack bar (tzv. Trafo). V súvislosti s tým sa rozvinula diskusia k riešeniu celej zóny, vrátane
ulice SNP a priľahlých pozemkov. Prevládol názor, že Mesto
by nemalo tieto pozemky odpredávať jednotlivým žiadateľom –
majiteľom budov preto, lebo je
potrebné tento vstup do mesta
riešiť komplexne profesionálnym, jednotným a odborným
spôsobom. Takže žiadosti občana J. M. poslanci nevyhoveli.
V závere rokovania sa diskusia
niesla v téme dopravných problémov v uliciach mesta a s
tým súviseli i niektoré návrhy poslancov a pracovníkov mesta.
-vž-
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Tri otázky pre Ing. J. Žiaka, riaditeľa TS
l Ako po zimnom období pokračujú opravy ciest v meste?
Tohtoročná zimná sezóna z pohľadu množstva napadnutého snehu bola mimoriadne priaznivá. Početnosť nasadenia zimnej techniky
týkajúcich sa výjazdov hodnotíme
ako minimálnu. Aj napriek týmto
skutočnostiam zima sa nám podpísala na množstve tzv. výtlkov. Po
skúsenostiach z minulého roku,
keď veľké množstvo obaľovanej
drvy sa vyrábalo pre použitie na
diaľnicu, javil sa mnohokrát problém zabezpečovania tzv modifikovaného asfaltu potrebného pre vysprávky mestských komunikácií.
Pred koncom roka sme boli
účastní predvádzacej akcie, ktorej
cieľom bolo oboznámiť sa s novou
technológiou vysprávok. Táto je
založená na studenom procese
miešania komponentov a ich pokládky. Pre tento účel sme zakúpili potrebnú emulziu a kamenivo, po
ktorého zmiešaním sa vytvorí pokládková masa. Pri porovnaní nákladov sa táto nová technológia javí podstatne finančne úspornejšou
a verím, že z pohľadu postupu organizácie prác aj operatívnejšou.
Pri vhodných poveternostných
teplotných pomeroch bezodkladne započneme s vysprávkami postupne v celom meste.
l Čo Vás čaká v rámci tohtoročnej jarnej očisty mesta?
Priaznivé obdobie nám tohto ro-

ku umožnilo organizovať skorší nástup na vykonávanie jarných prác.
Uvedené bolo započaté prakticky
od veternej smršte, ktorá v samotnom meste spôsobila do 30 vývratkov stromov. Náväzne na ich likvidáciu sme pristúpili k odstraňovaniu stromov, porastov podľa prebierky a na základe žiadostí obyvateľov mesta. Uvedenú činnosť budeme vykonávať postupne až do
ukončenia mimovegetačného obdobia t. j. do konca marca.
Začali sme aj s ručným čistením
mesta od zostatkov lístia a posypového materiálu na miestnych komunikáciách. V najbližšej dobe už nasadzujeme dopravný mechanizmus
na vyčistenie všetkých komunikácií.
l Po nešťastnej víchrici ostalo množstvo dreva a škôd aj v
našom lese. Ako prebiehajú
práce na jeho likvidácii a čo
sa s ním stane?
Večerné a nočné hodiny dňa

Mimoriadne rokovanie poslancov
V tomto volebnom období sa 12. februára po tretíkrát stretli
poslanci na mimoriadnom zasadnutí, ktoré malo v programe
tri dôležité body. V prvom rade bolo potrebné schváliť aktualizovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Svit na roky 2008-2015.
Prítomní vzali na vedomie výsledTento dokument bol schválený
už v roku 2005, avšak neobsa- ky rokovania vedenia mesta Svit so
hoval vo svojich cieľoch všetky zástupcami Prešovského samoszámery mesta (rekonštrukcie právneho kraja a Združenej stredškôl, vybudovanie centra mesta a nej školy vo Svite ohľadom odprepod.). Pre predloženie projektov daja pozemkov medzi AS a lekárna čerpanie finančných prostriedkov z Eurofondov je to nevyhnutná príloha, ktorú po krátkej
diskusii poslanci jednohlasne
schválili.
Následne sa rokovalo o rekonštOkresná organizácia Únie žien
rukcii obidvoch základných škôl.
Slovenska v Poprade a Mesto
Keďže naše mesto sa chce ucháSvit vyhlasujú súťaž o titul
dzať na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR o nenávratŽENA ROKA 2008
ný finančný príspevok v rámci ReCieľom súťaže je zaktivizovať obgionálneho operačného progračanov mesta i okresu pri hľadaní
mu, bolo nutné uznesenie MsZ,
zaujímavej, pracovitej a jedinečnej
ktorým poslanci schválili predložeženy s kladnými charakterovými
nie žiadosti o nenávratný finančný
vlastnosťami, ktorá si zaslúži titul
príspevok, realizáciu projektu a
Žena roka 2008.
spolufinancovanie projektu vo výšZároveň chceme touto cestou
ke 5 % z celkových výdavkov pre
prejaviť úctu a lásku ženám – matprojekt zo strany Mesta.

27. 1., keď sa Podtatranskou kotlinou prehnala veterná víchrica, mali za následok poškodenie lesného
porastu mestského lesa a vytvorenie polomu. Už celý mesiac ťažobná a mechanizovaná skupina vykonáva ťaženie a odstraňovanie následkov. Celkové množstvo tohto
ťaženého dreva sa ešte skládkovaním drevnej hmoty upresňuje.
Priebežne možno konštatovať,
že víchrica poškodila 410 m3 dreva
a to 130 m3 smreka a 280m3 borovice. Z celkového množstva dreva bolo 15 % poškodených zlomami vo výške 2 – 4 metre.
Ujmu na lesnom poraste v dôsledku predčasného odlesnenia
možno vyčísliť na 25 000,-- Sk.

Táto ujma je nízka v dôsledku toho, že sa jedná o rubný porast,
ktorý by bol v najbližšom období
ťažený a následne obnovený mladým lesným porastom.
Veterná kalamita spôsobila odkrytie plochy o výmere 0,8 ha a táto bude zalesnená v roku 2009.
Po vyťažení následkov kalamity bude drevná hmota postupne umiestňovaná na trhu v zmysle stanoveného cenníka a na základe dopytu
po tomto sortimente. Po vyťažení
bude pred nami postavená úloha
dočistenia plochy, spracovania a likvidácie konárov a haluziny. Na základe uvedeného možno konštatovať, že celková škoda bude predstavovať sumu cca 65 000 Sk.-vž-

Ulica SNP je vo veľmi zlom stave a pretože je aj mimoriadne
frekventovaná, žiada si čo najskôr vyspraviť výtlky.
Foto: M. Jurčák
ňou Viva, pozemku parku pred
ZSŠ a plochou okolo tzv. penziónu( obchodné stredisko oproti
Zdravotnému stredisku). O všetky
tieto pozemky má Mesto eminentný záujem a urobí všetky potrebné
kroky, aby v budúcnosti slúžili účelu, ktorý bude v súlade s Územným
plánom mesta. V rokovaní rezonovali aj podmienky a ponuky na predaj telocvične bývalej SPŠ chemickej, ktorej majiteľ a budúcnosť
sú zatiaľ v štádiu cenových ponúk
a stanoviska majiteľa – VÚC Prešov.

ŽENA ROKA 2008
kám, vzdať obdiv ich obetavosti,
húževnatosti, odvahe, pracovitosti
a materstvu.
Do súťaže môže poslať svoje
návrhy občan, inštitúcia na základe týchto kritérií:
s záchrana ľudského života
s obetavá zodpovedná matka,
dcéra, starajúca sa o choré
deti, alebo starých rodičov
s víťazstvo nad zákernou chorobou a opätovné začlenenie
sa do života

Ako prvý a zároveň jediný interpeloval J.Kalakaj, ktorý upozornil
na únik tepla z potrubia v blízkosti
bytového domu na Jilemnického
ul. č. 304/25 – od kompetentných dostane písomnú odpoveď.
Diskusia sa niesla v duchu príspevku L.Potočného ohľadom sľúbeného a ešte v minulom roku odsúhlaseného príspevku pre činnosť
Futbalového klubu Svit a vystúpenia J.Dluhého ku regulácii dopravy
mestskou políciou na hlavnej ceste
pred železničnou stanicou. -vž-

s opatrovateľka starých ľudí
s niekoľkonásobná darkyňa
života
s výrazné úspechy v zamestnaní, v politickom a spoločenskom dianí, ktorých výsledky
sú prospešné pre obec, mesto, okres
Návrhy a termín súťaže: Návrhy
na titul Žena roka 2008 sa budú
posielať do 30. apríla 2008 na
adresu:
Okresná organizácia
Únie žien Slovenska
Štúrova 242/42
Ľ.Kederová
059 21 S v i t
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Čo hľadáš a čo chceš nájsť?
Každý čosi hľadá, to mi určite dáte za pravdu. Každý má to svoje, po čom túži. Ale
kde to možno nájsť? A je to naozaj to, čo je potrebné?
Poviem Vám tak narýchlo niečo: Je jedna udalosť, ktorá sa odohráva na mori, na
vode. Ktosi posiela svojich priateľov na loďku, púšťa ich do budúcnosti, kým on urobí ešte čosi – rozpustí a rozlúči sa s ľuďmi, ktorí ho prišli navštíviť a potom sa odchádza na vrch. Tak veľmi decentne ich posiela preč, aby ho nerušili pri modlitbe.
Tento Ktosi je perfektný diplomat :-) Už je večer a v diaľke vidí svojich priateľov na
lodi. Stále ich má pod dohľadom, ale ide k nim až nad ránom, ešte sa len začína rozvidnievať, keď vidí ako ich loďou zmietajú vlny, vidí ich starosť, možno aj strach. Blíži sa k nim, ale oni ho nespoznávajú. Myslia si, že je mátohou, ale ich Priateľ sa im
prihovára: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Ja som v týchto vlnách tvojho kolísania vo viere, v láske, v modlitbe, v živote... Vzchop sa. Postav sa a hľaď správnym
smerom. A Peter, tak sa totiž volal jeden z jeho blízkych priateľov, je tu vzorom toho,
ako sa vzchopiť: „... ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ A On hovorí: „Poď!“ Peter šiel. Mal tú odvahu vystúpiť z lode. Peter nezapochyboval o Priateľovej všemohúcnosti, ale pochyboval o tom, či ten muž je naozaj jeho Priateľ. Či ten,
ktorý dovolil búrku v jeho živote, je naozaj Priateľ. Vychádza z lode s pevnou dôverou. Robí prvé kroky na vode. Začína kráčať k Priateľovi. Ide rozhodnutý. Lenže zrazu začal cítiť aj silný vietor. Vtedy sa začal topiť. A tak sa môžeme opýtať, čo sa vlastne vydarilo?
Viera nebola silnejšia ako protivenstvá. Došla do istého bodu, kedy nemohla pokračovať ďalej. Peter, ktorý sa nebál položiť nohy na rozbúrenú vodu, teraz sa bojí
vetra! Je pravda, že vietor môže sťažiť kráčanie, ale z druhej strany Peter už vykročil
na vodu. Peter sa nebál vtedy, kedy sa mohol báť, ale teraz sa bojí vo chvíli, kedy sa
naozaj nemal čoho báť. Tá malá viera, to nie je len stáť tvárou v tvár nebezpečenstvu, ale pochybnosť.
Peter už nedokázal urobiť krok vo viere, ale on dokázal urobiť krok do tela. Stratil i
tú vieru, ktorú mal, ktorú už ukázal, keď vychádzal z lode. Všimol si vietor, vietor, ktorý
bol už aj predtým. To nebolo nové poznanie. Na začiatku konal vo viere. Ale to, čo vďaka viere považoval za možné a dokázal to aj prekonať, teraz to považuje za nemožné.
Vietor – to nie je nové nebezpečenstvo.
Vietor privoláva Petra do reality, do obyčajnosti. Vietor odvracia jeho oči od naozaj
Priateľa. Začal pozerať pod nohy. Akoby sa vtedy Peter zobudil: „Čo tu robím? S nohami na vode!?“ Vtedy začal hľadieť očami tela. Akoby sa mu skutočný Priateľ stratil. Prestáva hľadieť očami viery. Vtedy na vode stojí on s celou váhou svojho tela.
Pod ním i okolo neho samá voda, samé problémy a ťažkosti. Všetko sa vracia do normálnosti, podľa miery človeka, nie Boha. Peter zabudol, že Priateľ je pri ňom a že na
neho pozerá.
Nehľaď ani ty, ani sa nezaoberaj príliš svojimi problémami, ale hľaď na Priateľa a
od neho očakávaj záchranu. Nehľaď na vlny, ale na Priateľa.
Pozri sa, či nie je v tvojom živote „vietor“, ktorý ti bráni ísť ďalej v dráhe viery...
Vietor, ktorý ti bráni hľadieť na Priateľa. Vietor, ktorý ti spôsobuje hľadieť na všetko
očami tela...
Pozývam Ťa k tomu, aby si poprosil Priateľa za každú tvoju nevernosť, za každý
„krok do tela“. Povedz mu hľadiac do jeho tváre ako Peter: „Zmiluj sa!“ Čo teda
chceš nájsť v tento čas Veľkej noci? Nájdi Priateľa – Ježiša Krista a nájdeš to, čo Ťa
zdvihne z „topenia sa“ a postaví Ťa na nohy, ktoré budú chodiť rozhodne a s odvahou a správnym smerom. U Neho nájdeš všetko, čo potrebuješ, aj keď sa cítiš akokoľvek a akýkoľvek. Ručím Ti za to, že v Ježišovi nájdeš „cool“ Priateľa! Skús, neMilan Kačaljak, kaplán
odmietni pozvanie k priateľstvu s Priateľom...
ríms.kat. farnosti

Rímskokatolícky kostol
sv.Jozefa robotníka Svit bohoslužby
Svätenie veľkonočných jedál bude v
sobotu o 15:00 hod. aj vo Svite aj
Pod Skalkou. Vo Veľkú sobotu bude
aj celodenná poklona Najsvätejšej
Sviatosti pri Božom hrobe od 8:00 do
19:00 h
Kvetná nedeľa (16. marec) - sviatosť
zmierenia pre celú farnosť od 13:30 do
17:00 hod.
Zelený štvrtok (20.marec) - Svit sv.
omša len o 18:00 hod.(ráno nebude);
Pod Skalkou o 17:00 h
Veľký piatok (21. marec) - Obrady Veľkého piatku vo Svite aj Pod Skalkou o
15:00 h
Veľká (Biela) sobota (22. marec) - Vo
Svite aj Pod Skalkou vigílna sv. omša o
19:00 hod.
Veľkonočný pondelok (24. marec) - Vo
Svite o 7:30 a 10:30 h; Pod Skalkou o
9:00 h

EVANJELICKÉ
BOHOSLUŽBY
20.3. Zelený štvrtok 18.30 h spoveď
a Večera Pánova
21.3. Veľký piatok 8.15 h pašiové
služby Božie, 9.30 h spoveď a Večera
Pánova
23.3. Veľkonočná nedeľa 8.15 h
služby Božie, 17.00 h služby Božie
24.3. Veľkonočný pondelok 8.15 h
služby Božie

Liturgický program
v Gréckokatolíckej
farnosti vo Svite:
SVIT, chrám sv. Cyrila a Metoda
Svätý a veľký štvrtok o 16.30 hod Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého,
Strasti Ježiša Krista (20. marec)

Svätý a veľký piatok o 16.30 hod Veľká večiereň s uložením "Pláštenice"
do hrobu (21. marec)
Svätá a veľká sobota o 16.30 hod Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
(22. marec).

Záujmová umelecká činnosť
základných škôl
Od 20. februára 2008 sa v sále Domu kultúry vystriedali desiatky
účinkujúcich na Festivale záujmovej umelckej činnosti nášho
okresu. Z 15-tich zúčastnených škôl najlepšie skončila ZŠ Komenského v Poprade pred ZŠ Letnou Poprad a ZŠ Štrba.
ZŠ Mierová ul. Svit sa umiestnila na 9.mieste. Body pre našu školy získala T.Pitoňáková v umeleckom prednese, Martina Papcúnová vo výtvarníctve a Bibiana Reľovská so Simonou Kicovou v nefolklórnom tanci a Dominika Grígerová v hre na inštrumentálnom nástroji (na obr.)
Prvé tri školy sa stretnú v regionálnom kole víťazov okresov Levoča, Poprad a Kežmarok dňa 16. – 18. apríla v MsKS Kežmarok. Foto: V. Vlado
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Spoločenská
rubrika

Aktuality
l Dňa 7. februára 2008 navštívil Svit starosta Č. Třebovej
Jaroslav Zedník a místostarostka J. Žáčková. Dôvod ich návštevy spočíval v prerokovaní
konkrétnych aktivít a podujatí v
roku 2008, ktorými dôjde k výmene jednotlivcov a kolektívov
zo sféry športu, kultúry a spoločenských organizácii v rámci
družobných vzťahov. V tomto
roku sa plánuje pobyt našich
hokejistov, nohejbalistov, skautov, vojnových veteránov a FS
Jánošík v Č.Třebovej, k nám by
mali prísť plavci, basketbalisti,
hudobná skupina a spevácky
zbor Bendl.

l V sobotu 23. februára zavítal do Svitu exorcista trnavského biskupstva Anton Solčiansky. Po sv. omši prednášal záujemcom, medzi ktorými bolo
pomerne veľa mladých ľudí,
na zaujímavé témy. Tie súviseli
s každodenným životom súčasného človeka, konzumným
spôsobom života, jeho hodnotami, ale i neduhmi a nástraha-

Vo februári 2008
4 NARODILI SA

Simona Čirská, Monika Grácová, Adam Hyben, Sára Karchňáková, Matúš Starigazda, Nina Suranovská, Viera Szkatulová

4 MANŽELSTVO UZATVORILI
Denisa Dudášová a Jaroslav
Slodičák, Gabriela Kočišová a
Peter Kočiš, Zuzana Kušniráková a Petr Nemesszeghy, Jana
Barnášová a Milan Zajac

mi, ktoré na nás dennodenne číhajú z
každej strany.

l V utorok 26. februára sa deti základných škôl stretli s
rozprávkou Kočovného divadla z Prešova „Z veselého
mlyna“. Na javisku
hrala a spievala aj
naša prvá superstar
Katka Koščová.

MESTO SVIT
Vás pozýva na muzikál
Divadla Jonáša Záborského v Prešove

UTEKAJTE, SLEČNA NITUŠ!
15. apríla 2008 o 18,00 hod.
v Dome kultúry vo Svite
Vstupné: 130,Predpredaj: Mestský úrad Svit – 7875 114
Reštaurácia Domu kultúry – 7755 201

Predám tatranský profil perodrážka, brúsený. I.
trieda 125,- Sk, II. trieda
99,- Sk. Doveziem. Inf.
tf.: 0905 508 163, 0907
124 455.

c ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Alžbeta Váryová
75 ROKOV
Ján Madzin, Anna Sluková,
Katarína Pristašová, Emília Vlhová
80 ROKOV
Anna Godišková
85 ROKOV
Zuzana Bieliková, Mária Garamsegiová, Eleonore Zacharová
91 ROKOV
Amália Schwarzbacherová
92 ROKOV
Margita Ramsová
> NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Predám detský zachovalý kočiar trojkombinácia, modročervený, cena dohodou. Tel.
0903 661 863.

Prosíme jubilantov, aby nám návratky nedoručovali prostredníctvom schránok na odkazy pre
mestské zastupiteľstvo, ale osobne, resp. poštou na Mestský úrad.
Ďakujeme.

Margita Čonková, Michal
Chripko, Anna Cipciarová,
František Soľava, Anton Suchán a Tomáš Šuták.

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

Poďakovania

Spomienka
So smútkom v srdci si 23.marca 2008
pripomenieme 1.výročie, čo nečakane
a navždy dotĺklo srdce našej milovanej
manželky a babky Márie URBANOVEJ.
Za tichú spomienku ďakujú
manžel Pavol, dcéra Maja s rodinou
a syn Peter s rodinou.

Za prejavy sústrasti a kvetinové dary ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou zosnulou Annou Štalmachovou. Zo srdca ďakujeme V. Žoldákovej z MsÚ za precítenú recitáciu a príhovor, za dôstojné obrady vdp. kaplánovi
Kačaljakovi, organistovi F. Drozdovi a asistencii. Zároveň ďakujeme MUDr. Martinkovej a MUDr. Pondušovej za dlhoročnú
obetavú starostlivosť o našu mamu.
Dcéry Elena a Božena
? ? ?
Touto cestou úprimne ďakujeme Pohrebným službám vo Svit,
osobitne pánovi Petrovi Sadloňovi za mimoriadnu ochotu a
pomoc pri zabezpečovaní poslednej rozlúčky s našim zosnulým otcom a dedkom Michalom Macákom.
Rodina Migačová
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Aj zajtra by som ešte išla učiť...
Som neskromne presvedčená, že sa mi pre tentokrát nemohol podariť lepší výber respondenta, ako ten, ku ktorému
som sa vybrala. Ak som chcela v tomto marcovom vydaní
osloviť zaujímavú a jedinečnú osobnosť nášho mesta – určite sa mi to podarilo. Nielen tým, že je ženou, ale bola i učiteľkou a má ešte jeden skutočný primát - v súčasnosti je najstaršou obyvateľkou Svitu. 3. marca si pripomenula 96 rokov
života! S viceprimátorom M. Lopušniakom sme zazvonili v jej
bydlisku a našli sme ju v prítomnosti dvoch starostlivých
a sympatických dcér – Klaudie a Elenky. Aké bolo naše prekvapenie, keď nás privítala usmiata a elegantná dáma, ktorá
neskrývala radosť z našej prítomnosti. Jej vitalita a optimizmus nás prinajmenšom prekvapili. Pani Elena KORVÍNOVÁ
prijala našu gratuláciu, pripila si s nami pohárikom červeného vínka a naše rozprávanie o jej úctyhodnom a dlhom živote sa mohlo začať.

k Pani Korvínová, aké boli Vaše mladé, dievčenské sny, pamätáte?
Samozrejme, že si dobre pamätám. Odjakživa som chcela byť
učiteľkou. V obci, z ktorej pochádzam, v Čiernom Brode (okres
Galanta) sme bývali veľmi blízko
školy, kde bol riaditeľom pán Uhlárik a ten mi dovolil už ako 5-ročnej
denne byť v prvej lavici, kde som
celý rok rada sedávala, počúvala a
vnímala.Tak sa stalo, že ako školopovinná o rok som mohla „preskočiť“ prvú triedu a začala ako druháčka. Postupne som sa angažovala v recitovaní a iných činnostiach. Sen sa mi naplnil, keď som
ukončila Učiteľský ústav v Modre.
k V tom čase sa prideľovali
učiteľom umiestenky, však?
Kam smerovali Vaše kroky?
Prvá moja zastávka bola v škole
na východe, pri Košiciach a bolo
to v obci Kokšov- Bakša. Spomínam si na tamojších veľmi dobrých a úprimných ľudí, na to, ako
som začínala na osemročnej základnej škole, ako sme odtiaľ chodili 5 kilometrov pešo do Opátskej
– boli to krásne začiatky. Po troch
rokoch ma preradili do Lipt. Hrádku, kde som stretla svojho budúceho manžela Petra. Liptov mi
učaroval, z prírody som čerpala
veľa podnetov pre hodiny prírodopisu a tomu som sa s deťmi nadšene venovala. Nedávno ma bola
navštíviť jedna z tamojších žiačok,
ktorá si spomínala na tieto naše
aktivity a možno i to ju podnietilo k
štúdiu tejto oblasti.
k Čo ste počas života vyučovali, aké predmety?
Najmä matematiku, chémiu, prírodopis, občas i fyziku a mala som
aprobáciu aj na maďarčinu.
k Takže do Svitu ste prišli už
ako vydatá za mladého učiteľa v roku 1952...
Áno, bolo to v čase, keď sa postavila terajšia ZŠ Komenského.

Bola ideálna, novučká, disponovala aj bytmi pre osem rodín. Spomeniem aspoň niektorých susedov na škole.Pitoňákovcov, Špacírovcov, ďalej to boli Tkáčovci,
Aštaryovci, rodina Grácova. Žili
sme veľmi svorne, tak akosi radostne...A navzájom sme si naozaj nezištne pomáhali. No prišiel
čas, keď detí pribúdalo a naše byty sme museli uvoľniť pre triedy.
k Podmienky pre učiteľa to
boli teda slušné. A aké boli
deti?
Výborné. A najmä veľmi úprimné
a usilovné.. Chodili dobrovoľne, i
poobede, na krúžky a akcie, ktoré
sme stále, stále viedli. Potom prípravy na prírodopisné, matematické olympiády a mnohé iné aktivity.
k A mali ste i svojich obľúbencov?
Nuž, rada si spomínam na všetkých, ale nájdu sa takí, ktorí sa
Vám zapíšu do pamäti viac. Za
všetkých spomeniem aspoň Fera
Szanta – dnes je už vo Švajčiarsku
a pokiaľ viem, tiež nezabudol...
k Keby ste sa mali charakterizovať, aká ste boli učiteľka?

Prísna a nič som deťom neodpustila. Musela som byť, lebo som
chcela mať výsledky a deťom pomôcť, aby sa dostali na vyššie školy. Vždy som ich pripravovala na
skúšky – veď matematika nepustí.
A na gymnázia, či elektrotechnickú, alebo obchodnú školu museli
mať dobré základy. Spomínam,
ako sa napr. Paľo Litvín prišiel s radosťou pochváliť, že uspel.
Učila som matematiku aj tzv. „večernistov“- študentov, ktorí mi taktiež úprimne vyjadrovali vďaku za
to, čo som ich naučila. A je to milý a dobrý pocit.
k Celý život ste vo Svite učili
na jednej škole až
do odchodu na
dôchodok v roku
1974. Začali ste
oddychovať...
Ale kdeže! Som
vďačná, že ešte celých 10 rokov mi bolo umožnené pokračovať s deťmi v škole ! V Lučivnej, na
Šuňave a Lipt. Tepličke – tam napr.
boli rodičia učiteľom
veľmi naklonení!
k A aká bola Elena Korvínová mama? Tiež prísna?
Tiež. Viete, pri štyroch deťoch to inak
ani nešlo. („Ale dobrá, láskavá a starostlivá, ktorá v rámci
skromných pomerov dopriala deťom vysokoškolské vzdelanie“, -

K sviatku žien
i učiteľov
dodala prísediaca dcéra Elenka).
Ja som vždy veľmi skoro ráno vstávala, neskoro som chodila spávať
a tak sa dalo všetko stihnúť. A stihli sme aj často chodiť do prírody,
na rôzne športy, myslím si, že i deti mali pestré a pekné roky detstva
a mladosti. Snažili sa pomáhať a
šlo to...
k Zaujímate sa v súčasnosti
o dianie vôkol Vás?Ako vyzerá Váš všedný deň?
Áno, všetko sledujem. Jednak z
televízie a potom denne čítam noviny. Chválabohu, bez okuliarov.
Pamäť mi slúži tiež dobre, posledné dni trošičku slabšie počujem,
ale inak je to dobré. Každé ráno
vstávam o piatej, v pokoji sa pripravuje obed, obľubujem pranie
„malých veci“ no a v lete záhon v
záhrade. To je moja veľká záľuba.

k Poďme teda na ten recept
na dlhý život. Prezradíte?
Ráno si treba zacvičiť, rozhýbať
sa, potom je to sústavná práca a
pohyb. A čo sa jedla týka, tak to
neviem. Asi Vás sklamem, ale jedla som vždy všetko s mierou, ale
taktiež veľa ovocia a zeleniny. Ten
dlhý vek je iste dar – máme to i v
rodine. Mamka sa dožila 95 rokov
života. Ale vďaka Bohu, okrem
ťažkostí v roku 2004 s nohou nemám žiadne vážnejšie zdravotné
problémy a ak niečo príde, beriem
to športovo.
k A aký je Váš vzťah ku Svitu?
Ako ste žili popri práci?
Pamätám si, ako ma očarila prvá
návšteva Svitu, keď mi mladé ženy, moje bývalé žiačky z Lipt.
Hrádku ukázali úžasný poriadok a
perfektný systém, ktorý tu bol vo
fabrike zavedený – boli krásne oblečené. Spomínam na spoločné
cvičenia Baťovcov a hlavne na ten
poriadok, ktorý tu vládol. Popri
práci sme však stihli chodiť na
športové akcie, ale i kultúrne podujatia, na Bagrovisko – bol to
celkom iný život, ako teraz. Nebola hrozba kriminality, deti boli podchytené aktivitami – veľmi rada si
spomínam na družobné výlety so
žiakmi a mnoho, mnoho rôznych
zážitkov. Mala som aj aktivity pri
príprave hliadok Červeného kríža,
s ktorými sme veľmi úspešne napredovali na súťažiach.
k A udržiavate ešte kontakty
s bývalou Vašou školou?
Ani veru nie, ale oni na mňa nikdy nezabudnú a pošlú mi na Vianoce pozdrav od žiakov a kolegov. Ale z tých mojich kolegov už
neučí nik. Sem – tam sa kontaktujem telefonicky s pani Pitoňákovou, Kurucovou. Navštevujeme sa
aj s p.učiteľkou Fabišíkovou.
k Ale už by ste nechceli v tejto dobe učiť, že?
Aj zajtra by som išla – bez váhania! Ale samozrejme, je to už len
sen...
k Čo si ešte želáte od života,
pani Korvínová?
Nič iné, len zdravie a aby sa mojim deťom, trom vnúčatám a jednému pravnúčatku darilo.
Nuž, čo dodať? Snáď len prianie naplnenia tejto túžby. V rozhovore sme ešte potom pokračovali aj s príjemnými dcérami,
oslávenkyňa sa živo zapájala a ja
som nevychádzala z údivu, ako
krásne, čisto slovensky a múdro
štylizuje, ako si veľa pamätá a
ako sa teší z tejto chvíle. Jej milé
úsmevy, láskavé oči a skromnosť si budem istotne dlho pamätať. Ďakujem, pani učiteľka!
Veronika Žoldáková
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Okresné kolo biologickej olympiády

Najviac zaujal svitský bocian
V stredu 13. februára 2008 sa v Poprade uskutočnilo
OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY v kategórii C
(žiaci 8.-9.ročníka základných škôl a príslušných ročníkov
osemročných gymnázií).
Po slávnostnom otvorení, ktoré ski - žiak 9.A zo ZŠ Mierová Svit,
prebehlo za účasti vedúcej odbo- druhú priečku vybojovala Barborru školstva Mestského úradu v ka Papcunová - žiačka 8.C ZŠ
Poprade PaeDr. Edity Pillarovej a Mierová Svit a tretiu Dominika Tozo ZŠ Tajovského
PaedDr. Emila Turčana, žiaci ab- porcerová
solvovali teoretickú časť formou Poprad.
Víťaz Frederik sa v rámci projektestu, praktickú časť a obhajobu
tovej časti venoval životu bociana
projektov.
Víťazom sa stal Frederik Višniev- bieleho vo Svite a v najbližšom

Centrum voľného času - Svit
Základná umelecká škola - Svit

Slávici z lavice
Propozície obvodného kola speváckej súťaže
Kritériá súťaže:
1. Spevácka súťaž jednotlivcov (nie skupín)
2. Obvodné kolo sa uskutoční 3. apríla 2008 o 14.00 h.
v Základnej umeleckej škole vo Svite, kpt. Nálepku 29
3. Postupová súťaž: do okresného kola postupuje 5 súťažiacich z každej kategórie
4. Okresné kolo sa uskutoční v apríli v CVČ Poprad a krajské kolo v máji v ABC CVČ Prešov
Podmienky:
1. Každý účastník si musí vybrať modernú pieseň (slovenská nie je podmienkou).
2. Ovládať text piesne
3. Doniesť si kvalitnú, najlepšie CD nahrávku s potlačením
hlasu pôvodného speváka.
Kategórie:

I. kategória:
II. kategória:
III. kategória:
IV. kategória:

1. - 4. roč. ZŠ
5. - 6. roč. ZŠ
7. - 9. roč. ZŠ
SŠ a SOU

Poznámky:
1. Prihlášky doručte do Centra voľného času vo Svite, Mierová 134, t. č. 7756164, najneskôr do 28. 3. 2008
2. Odbornú pomoc pri výbere skladieb a CD nahrávok poskytne súťažiacim p. Halanda zo ZUŠ vo Svite.

Spolupráca s Centrom enviromentálnych aktivít v Trenčíne

okolí. Barborka Papcunová spracovala tému o stále aktuálnych
alergiách.
K úspešným riešiteľom patrili i
ďalšie dve žiačky z našej školy.
Deniska Jašová z 8.C obsadila
4.miesto a Dominika Kovalčíková
z 9.C 6.miesto.
Všetkým zúčastneným žiakom
vyjadrila porota i predstavitelia odboru školstva veľké uznanie. V
rámci teoretickej a praktickej časti súťažiaci využívali vedomosti a
zručnosti nadobudnuté na vyučovaní i v rámci samoštúdia. Pri tvor-

be projektov spolupracovali i s
odborníkmi z jednotlivých oblastí
v súvislosti s témou zvoleného
projektu. Frederik Višnievski spolupracoval s Ing. Vladimírom Božom, Barborke Papcúnovej podala pomocnú ruku MUDr. Helena
Papcúnová, za čo im i touto cestou ďakujeme.
Najlepší riešitelia okresného kola budú reprezentovať okres Poprad v krajskom kole, ktoré by sa
podľa termínovej listiny malo
uskutočniť 28.marca 2008 v Prešove.
RNDr. Danica Božová

Celoslovenské finále ZENIT
Štátny inštitút odborného vzdelávania usporiadal počas polročných prázdnin 31.januára 2008 -2.februára 2008 celoštátne kolo súťaže ZENIT.
V súťažnej kategórii Zenit v programovaní - kategória A (žiaci 3.
a 4.ročníkov stredných škôl) zvíťazil Vladimír Boža, študent
Gymnázia v Poprade, Ul. Dominika Tatarku (bývalý žiak ZŠ Mierová Svit) so ziskom 543 bodov.
Na súťaž ho pripravovala stredoškolská profesorka Mgr. Jana
Kaprálová - obyvateľka Svitu

(časť Pod Skalkou), ktorá ho
programovanie a informatiku vyučuje od začiatku stredoškolského štúdia.
Druhú priečku obsadil Peter
Ondruška zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici n. Váhom
(so ziskom 467 bodov)a tretiu
Peter Fulla zo SPŠ strojníckej v
Sp.Novej Vsi (so ziskom 411 b.).

Jedovaté i chránené
Vo Svite a v jeho blízkom okolí sa vyskytuje veľký počet druhov rôznych rastlín.

Zaujímavosťou
je, že na južných a severných svahoch
lesoparku Baba
rastú v blízkom
Lykovec jedovatý
susedstve teplomilné i chladnomilné druhy. O chránených rastlinách Svitu sa zmieňuje
tabuľa v budove Mestského úradu
Svit, o ďalšej flóre až donedávna informovali panely náučného chodníka.
Žiaľ, tie sú vplyvom vandalov zničené.
Potreba poznania rastlinstva nášho
okolia však pretrváva. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli o zdokumentovať
výskyt jedovatých rastlín vo Svite a v
najbližšom okolí. Informovať verejnosť

bude počas celej vegetačnej
sezóny Barborka Papcúnová,
žiačka 8.C ZŠ Mierová.
Prvé z jedovatých rastlín, ktoré
pútajú svojou krásou sú poniklec slovenský a lykovec jedovatý. Oba druhy patria zároveň ku
chráneným rastlinám.
-db-

Poniklec slovenský

Kalendár prírody
Koncom leta, resp. začiatkom
jesene sme sa zapojili do súťaže
Strom s príbehom, ktorú zorganizovalo Centrum enviromentálnych aktivít v Trenčíne prostredstránky
webovej
níctvom
www.biospotrebitel.sk.
Keďže sa návštevníkom tejto
stránky naše fotografie páčili,
rozhodli sme sa, že sa o ne podelíme aj s Vami.
Dnes Vám bližšie predstavuje- Sám doma alebo Ďateľ
trojprstý
me víťaza vyššie spomenutej súťaže. Je ním ďateľ trojprstý,
„hlavný predstaviteľ“ fotografie s názvom Sám doma.
-db-

Podujatia CVČ
l 13. marca 2008 o 13,30 h. v klubovni CVČ vo Svite - Súťaž o
najkrajšiu veľkonočnú ozdobu – pre mladších žiakov

l 29. - 30. marca 2008 v Mestskom úrade v Poprade – 18. ročník súťaže PLASTIC SESSION 2008 – medzinárodná súťaž
plastikových a papierových modelov pre žiakov, juniorov a seniorov aj o Cenu primátora mesta Svit a Cenu CVČ Svit
l 3. apríla 2008 o 14,00 h. v ZUŠ vo Svite – Slávici z lavice – súťaž v sólovom speve modernej piesne pre deti a mládež vo veku od 6 do 18 rokov.

SVIT

8

Fašiangy v réžii Baťovcov
Klub absolventov Baťovej školy práce, ako iste
vieme, vyvíja rôznorodú činnosť. Okrem prednášok v školách sú to tematické zájazdy, podujatia
organizované mestom, ale v závere januára dokázali, že sa chcú a vedia aj zabávať.
Fašiangové posedenie 31.
januára v jedálni Homi bolo
toho dôkazom.Okolo 60 prítomných medzi sebou živo
diskutovalo, spomínali na
všetko, čo v tomto meste
prežili, ako sa životom predierali a podieľali na výstavbe fabriky i mesta. Ich pamäť
siaha do hlbokej minulosti,
za všetkých spomeniem aspoň Ing.Jána Tarageľa, Milana Hložku, Gustáva Hrašku,
Ondreja Akurátneho, Floriána Knoteka, Pavla Mišu, ich
manželky, ale i Máriu Horvátovú, Máriu Berníkovú a ďalších. Prítomní sa veru nedali
zahanbiť v tanci, či prednese
tradičných zvykov z mladomužských čias. Aj súčasná
mládež by sa mohla inšpirovať. V rozprávaní prešli aj do

reálneho sveta a veru zazneli i kritické postrehy na niektoré neduhy týchto čias, kto-

ré v ich mladosti nemali taký
rozmer. Najmä prehnaný individualizmus, honba za
hmotnými statkami, úpadok
kolektívneho
ponímania,

medzery v morálke, krívajúca sociálna spravodlivosť,
ale i nedostatočný záujem o
dianie v meste Svit. Pravda,
sú aj výnimky, pozitívne príklady. Všetko toto zaznelo z
úst ľudí s bohatými životnými
skúsenosťami. Rozlúčka bola plná prianí dobrého zdra-

via a šťastia s presvedčením,
že o rok sa na tomto peknom podujatí znovu všetci
zúčastníme.

Ján Perinaj
člen výboru K ABŠ

Polícia hľadá svedkov
Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri objasňovaní dopravnej nehody, ku ktorej došlo v utorok 4. 3. 2008 o 05:09 hod. v Poprade na ceste
I/18 na sídlisku Juh v blízkosti priechodu pre chodcov na úseku medzi benzínovými čerpadlami OMV a ESSO, kde vodič osobného vozidla Škoda Fabia s bratislavskými ev. číslami idúci od Hozelca do Svitu, zrazil prednou ľavou časťou vozidla chodca prechádzajúceho cez cestu od bl. Váh k telocvični SPŠ. Chodec zraneniam po prevoze do nemocnice podľahol.
Ktokoľvek by vedel poskytnúť akékoľvek informácie o nehode, nech to oznámi na
Okresnom dopravnom inšpektoráte v Poprade, alebo na známu linku 158.

FAREBNÝ TÝŽDEŇ V MŠ VO SVITE
sa konal v mesiaci február a rozžiaril smutný zimný čas svojimi pestrými farbami. V spolupráci s rodičmi prichádzali deti oblečené každý deň v inej farbe.
Vytvorili sme im vhodné podmienky pre zážitkovo bohatú tvorivú činnosť s legom, doplnenú množstvom odpadového a prírodného materiálu. Deti participovali na rozvíjaní svojich poznávacích procesov.
Tvorivá činnosť bola prvým krokom
špecifického prístupu – artefiletiky.
Druhým krokom, bola reflexia a dialóg medzi deťmi o zážitkoch z tvorby. Rozvoj osobnosti detí pozitívne
ovplyvňovala vnímavosť učiteliek k
ich potrebám, priateľská atmosféra
a prosociálny štýl výchovy. Prepojili
sme emocionálny a sociálny rozvoj s
rozvojom intelektuálnym. Vytvorené
farebné predmety nám ponúkli možnosť vkladať do výchovno-vzdelávacieho procesu množstvo piesní, básní, ale aj prvky tvorivej dramatiky. Pre
upevňovanie primárnych farieb nám
poslúžila pojmová mapa, ktorú zhotovili deti najstarších oddelení pre
svojich menších kamarátov. Máme
radosť z toho, že farby a tvorivá činnosť priniesli deťom radosť, spokojnosť a obohatili ich o nové zážitky.
Už teraz sa tešíme na farebný týždeň
o rok.
A. Hurčalová

Z denníka polície
n 18. januára bola hliadka MsP privolaná SBS
do predajne Lidl, kde bolo na mieste zistené, že
občianka mesta Svit p. Pavlína D.si svoj nákup
krátila pojedaním strapca hrozna, Po dojedení
hrozna stonku vrátila späť do regálu. Hliadka toto občerstvenie ohodnotila ako krádež, za ktorú
bola odmenená pokutovým blokom.
n 19. januára po 16.00 h bola hliadka privolaná
na štadión-škvarové ihrisko, kde došlo k požiaru
ležoviska bezdomovca Petra Š., pričom požiar
čiastočne poškodil aj južnú stenu garáže občana
mesta.
n 25. januára boli mestskí policajti v čase o
20.50 h privolaní do pivárne Kopačka. Došlo
tam k fyzickému napadnutiu občana Petra H.zo
Svitu, údajne osobami tiež zo Svitu a to Tomášom H.a Marekom Š., ktorí však po príchode
hliadky na mieste neboli zastihnutí. K ošetreniu
napadnutého občana bola privolaná RZP. Prípad
prevzal vyšetrovateľ OR PZ Poprad.
n 2. februára 15 minút po polnoci bola hliadka
privolaná recepčnou hotela Mladosť. Oznámila,
že občan Marián H. ukradol z recepcie cukrovinky v hodnote 100,-Sk. Jeho pokus bol uzavretý blokovou pokutou.
n 4. februára v čase o 00.25 h bola hliadka vyrozumená stálou službou OO PZ Svit, že v zariadení Basket Pub došlo k lúpežnému prepadnutiu
čašníka Petra B.zo Svitu. Vykonaným šetrením
zo strany vyšetrovateľa OR PZ Poprad bolo zistené, že tento peniaze z tržby zle investoval do
stávok a lúpežné prepadnutie si vymyslel.
n V tento deň v dopoludňajších hodinách hliadka MsP spoločne s pracovníčkou sociálneho
odboru MsÚ vykonala kontroly pohostinských
zariadení so zameraním na požívanie alkoholických nápojov mladistvými osobami.
n 9. februára v čase o 22.20 h bolo pri kontrole mladistvého občana mesta Svit Dominika L.
zistené požitie alkoholických nápojov. Pri vykonaní dychovej skúšky mu bolo nameraných 1,5
promile. Hliadka ho odviezla domov, kde si ho
prevzala matka.
n 18. februára v čase o 11.40 h bola hliadka privolaná do predajne Lidl pracovníkom SBS. Občianka Svitu Jana P. si pri nákupe v predajni „pomýlila“ kočiar s nákupným vozíkom. Postupne
do kočiara, v ktorom mala dieťa, uložila tovar v
celkovej hodnote 711,-Sk. Pri prechádzaní cez
pokladňu tento zatajila. Jej nápaditý nákup bol
hliadkou MsP ocenený blokovou pokutou.
n V tento deň v čase o 18.40 h boli členovia
hliadky opätovne privolaní do tejto predajne, nakoľko občan nášho mesta Ján R. si chcel k večeri prilepšiť a „omylom“ si do vrecka bundy vložil syrový výrobok. Tento omyl skončil tiež blokovou pokutou.
n 20.februára o 09.45 h doplatil na svoju dôverčivosť občan mesta Svit, ktorý vpustil do bytu
dve neznáme ženy, ktoré sa vydávali za pracovníčky charity. Po ich odchode zistil, že s nimi
odišli aj jeho dlhoročné úspory. Týmto chceme
upozorniť občanov mesta Svit, aby do bytov nevpúšťali cudzie, alebo neznáme osoby a v prípade takýchto pokusov aby to oznámili okamžite
na útvar MsP na známe číslo: 0905636715.
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Program
kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí
26.marca o 14.00 h - obradná sieň MsÚ
Slávnostné prijatie jubilantov
28. marca o 16.00 h - kaviareň Spolcentra
Slávnostný program ku Dňu učiteľov
3. apríl od 10.00 h - sála Domu kultúry
DEŇ TANCA – regionálny festival moderného tanca
5.-6. apríla 2008 – sála Domu kultúry
Z TATRANSKÉHO PRAMEŇA – regionálna
prehliadka hudobného folklóru
12. apríla 2008 – sála Domu kultúry
SPELEOMÍTING – tradičné celoslovenské
stretnutie jaskyniarov
15.apríla o 18.00 h - sála Domu kultúry
„UTEKAJTE, SLEČNA NITUŠ !“ - muzikál
DJZ Prešov
Vstupné : 130,- Vstupenky : MsÚ 7875114, DK – 7755201

MAREC - Mesiac knihy
Mestská knižnica vo Svite

(Vysvetlivky prinášame k cestovným poriadkom zverejneným v min. čísle.)

1.-31.3.2008
Farebný svet - výstava výtvarných prác
žiakov Špeciálnej ZŠ vo Svite
1.-31.3.
Literárny kvíz Čarovná skrinka venovaný
180. výročiu narodenia Pavla Dobšiského
10.3.-14.3.
Výstava kníh a hovorených bibliografií
pre žiakov základných škôl
17.3.
Beseda so spisovateľom Petrom Karpinským - pre žiakov základných škôl
18.-19.3.
Slávnostný zápis prvákov za čitateľov
knižnice
26.-27. 3.
Ilustrácie v detských knihách - informačná výchova pre žiakov materskej školy
28.9.
Noc s Andersenom - medzinárodné podujatie pre deti
31.3.
Ukončenie cyklu besied v rámci celoslovenskej súťaže Čítame s Osmijankom.

Zoznam prijímateľov 2 % dane pre rok 2008
Familiaris

Nezisková organizácia

Nadácia CHEMOSVIT

Katolícke biblické dielo
Nadácia CHEMOSVIT

17068746
17319617
42037417
37790579
17319617
42037913
37788175
31997741
17319617
37936310
37790510
37884867
37883071
37880578
31949037
37884841
31981330

Adresa

Mierová ulica 134
Kpt.Nálepku 105

Letná 68, 05201 Sp.Nová Ves
Kpt.Nálepku 100
Mlynská 8
ul. Mieru

Jilemnického 32/A
Komenského 2
Mierova 163

Jilemnického 3
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Detoxikácia organizmu (V.časť)
Pokiaľ dýcham, dúfam! Dýchací mechanizmus sa väčšinou považuje za systém k výmene kyslíka a kysličníka uhličitého. Detoxikačná medicína sa pozerá na dýchacie ústrojenstvo komplexne – celostne. Dýchací systém
má vzťah ku koži, čuchu, potným žľazám, ale
i k smútku a depresií, tiež k hrubému črevu a
je ovládaný pľúcami. Pľúca rozhodujú o distribúcií vody v tele, a preto majú úzky vzťah s
ľadvinami. Pľúca riadia i protibakteriálnu imunitu v centrálnom nervovom systéme. Prvé infekčné ložiská v tele človeka sa objavujú v
pľúcach a v dýchacom systéme. Tam je veľa
miest, v ktorých sú chronické infekčné hlienové ložiská : je to dutina čeľustná, krídlová,
čelná, nosná a mandle, ďalej hrtan, nosohltan, priedušnica, priedušky, pľúca, blana
podpľúcnice. Zahlienenie slizníc najčastejšie
spôsobuje hlien z kravského mlieka - mucín,
ale i glutén z pšeničného lepku a cukor.
Pľúca nie sú len na dýchanie! Prvou základnou príčinou vzniku ložísk v dýchacích
cestách je stres, alebo emocionálny stav or-

ganizmu. Pre dýchací systém je typickým poškodzujúcim stresom psychické napätie. Taký človek dýcha povrchovo, zadržuje dych,
nevie sa nadýchnuť.
Medzi emocionálne prejavy patrí hlavne úzkosť, strach, obava, starosť, ale aj smútok a
depresia. Na sliznici dýchacieho aparátu sa
okrem už spomínaných hlienov hromadia aj
rôzne chemické látky, kovy, rádioaktívne prvky, zbytky liekov a iné infekcie. Keď sa pridajú
k problému i poruchy imunitného systému,
ako sú alergie, vznikajú závažnejšie poruchy
nervového systému, rozvíja sa astma, autoimunitné procesy, vytvára sa vhodné prostredie pre plesne, ktoré spôsobujú cystické premeny tkaniva. Keď chceme človeka zbaviť
napr. chronickej nádchy, musíme okrem iného vyčistiť celé dýchacie cesty od infekčných
ložísk a nánosov voľných toxínov. Na druhej
strane, keď sa človek cielene nezbaví stresu
a emocionálnych porúch, bude mať stále problém s dýchacími cestami.
Dýchacie ústrojenstvo je obklopené boha-

Úspechy Iskry

Basketbalistky MŠK ISKRA SVIT sa v nedeľu 24.2.2008 predstavili na ďalších turnajoch vo svojich skupinách. Staršie žiačky pod vedením trénera O. Vnenčáka odohrali
svoje zápasy na turnaji v Starej Ľubovni, kde najprv vo vyrovnanom zápase po dramatickom závere podľahli St. Ľubovni 67:71, no v ďalšom zápase si už poľahky poradili s
tímom Union Košice v pomere 67:36. Staršie minižiačky pod vedením trénerov M.
Drobnej a R. Ištvánika mali na programe turnaj v Košiciach, kde odohrali tri zápasy a
dosiahli tieto výsledky: Tydam Košice – Svit 42:16, Union Košice – Svit 30:6 a nakoniec Bardejov – Svit 23:14. U starších minižiačok môžeme vyjadriť spokojnosť so stále sa zlepšujúcou hrou a vzhľadom na to, že niektoré dievčatá trénujú prvý rok, tieto zápasy sú dobrou prípravou na nadchádzajúcu sezónu, v ktorej bude našim cieľom
-riumiestnenie v prvej štvorke súťaže našej vekovej kategórie.

Rozpis V. ligy
Rozpis zápasov futbalistov FK Svit v
V. lige v jarnej časti 2007/2008.
16. 3. o 15.00 h S. Ľubovňa - FK Svit
23. 3. o 15.00 h FK Svit - Kendice
30. 3. o 15.00 h Š. Dravce - FK Svit
6. 4. o 15.30 h FK Svit - Uzovce
13. 4. o 15.30 h Štrba - FK Svit
20. 4. o 15.30 h Miklušovce - FK Svit
27. 4. o 15.30 h FK Svit - Poprad „ B „
1. 5. o 16.00 h Plavnica - FK Svit
4. 5. o 16.00 h FK Svit - Šiba
11. 5. o 16.00 h Pušovce - FK Svit
18. 5. o 16.00 h FK Svit - Sp. Bystré
25. 5. o 16.00 h V. Lomnica - FK Svit
1. 6. o 16.00 h FK Svit - Zborov
8. 6. o 16.00 h Záborské - FK Svit
15. 6. o 16.00 h FK Svit - Chmin.N.Ves

Janka Koláriková na stupni víťazov - 3.
v behu na 60 m prekážok.

tým rozvetvením miazgových uzlín, ktoré majú
za úlohu odstraňovať z jeho slizníc nečistoty a
infekcie. Prvou filtračnou stanicou pri vstupe
do organizmu sú mandle, ktoré tiež patria do
lymfatického systému. Pomocou zápalov sa
mandle zbavujú infekčného zaťaženia. Väčšina infekcií a zápalov dýchacieho ústrojenstva
pochádza z chronických infekcií miazgového
– lymfatického systému.
Dýchací mechanizmus je napojený aj na
komplikovaný nervový systém, predovšetkým
na systém vegetatívny. Keď sa niekto budí zo
spánku okolo tretej hodiny ráno, dôvodom
býva napätie v dýchacom ústrojenstve, čiže
vo vegetatívnych pľúcnych pletencoch, kde
významnú úlohu hraje nerv blúdivý /nervus
vagus/. Dráždenie tohto nervu spôsobuje
kŕče dýchacieho ústrojenstva. Všetci astmatici majú narušený tento blúdivý nerv. Metódou
detoxikácie centrálneho nervového systému
a dýchacieho ústrojenstva vieme úspešne
odstrániť poruchy alergií, poruchy dýchacieho aparátu, astmy a emocionálnych porúch.
Akreditovaný špecialista detoxikačnej medicíny: František Demský, 0903193059
kontakt na Svit: 052/7755252

Kolláriková bronz na prekážkach
V bratislavskej atletickej hale Elán sa v sobotu
23.2.2008 uskutočnili Halové majstrovstvá mužov a žien
v atletike. V behu na 60m prekážok reprezentovala Atletický oddiel Svit Janka Kolláriková, ktorá po víťazstve v
rozbehu postúpila do finále, kde si časom 10,40 s vybojovala peknú bronzovú medailu.

Zlaté Sviťanky
Cez víkend 1.- 2. 3. 2008 sa v hale Elán v Bratislave
uskutočnili Halové majstrovstvá žiakov a žiačok v atletike.
Do finálových súbojov sa zapojili i naši atléti: Martin Greš
súťažil v skoku do výšky, kde výkonom 173cm skončil celkovo na štvrtom mieste. Martin zasiahol do finále i v behu
na 60m prekážok, kde rovnako, ako vo výške obsadil štvrtú priečku. Do tretice sa štvrté miesto na majstrovstvách
ušlo Soni Vnenčákovej, ktorá súťažila v behu na 1500m v
početnej konkurencii dievčat. Naši mladí atléti výkonmi
ukázali, že v budúcnosti s nimi musia súperi vážne počítať.
Prvá marcová nedeľa patrila Majstrovstvám Slovenska v
halových viacbojoch. Atletický oddiel a Mesto Svit reprezentovali naše úspešné medailistky z letnej sezóny. Preteky boli vyrovnané a dramatické do poslednej disciplíny atletického 5-boja. Dievčatá však predviedli súperkám skvelú formu a v závere súťaže sme mohli oslavovať! Janka
Kolláriková sa stala majsterkou Slovenska vo viacboji žien výkonom 3.323 bodov a Patrícia Stenchláková rovnako zvíťazila v kategórii junioriek výkonom
2.850 bodov. Domov sme si teda priviezli dvojitú nádielku
titulov a zlata. Dievčatám blahoželáme ! Mgr.L.Potočný
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Euroregión Tatry - Tatranská lyžiarska liga
V utorok 12. februára 2008 sa mladí lyžiari - bežci stretli na
Štrbskom Plese v rámci zimnej časti Tatranskej lyžiarskej ligy
- súťaže v behu na lyžiach žiakov a žiačok základných a stredných škôl z miest a obcí Euroregiónu Tatry.

Na organizovaní tohto podujatia sa spoločne podieľali Referát mládeže a športu MsÚ
Poprad, obec Štrba, komisia
pre šport a turistiku Euroregiónu Tatry i ZŠ Jarná v Poprade.
Štartovná listina obsahovala
mená 79 pretekárov zo škôl
okresu Poprad a z Poľska zo
Zakopaného a okolia. Pretekári
absolvovali súťaž klasickým
spôsobom s intervalovým štartom. V cieli bolo klasifikovaných
77 športovcov, ktorí súťažili a
boli podľa veku vyhodnotení v 8

kategóriách. Boli medzi nimi aj
dve žiačky zo svitských základných škôl.
Obe súťažili v kategórii dievčat nar. 1993 - 1994 na 3 km
klasicky. Celý stupeň víťazov
obsadili dievčatá z Poľska v poradí Klaudia Gasienica, Malgorzata Pabin a Anna Landa.
Najlepšou Slovenkou bola Zuzana Gejdošová zo ZŠ Štrba,
ktorá vybojovala 5. miesto. Za
ňou na 6. a 7. mieste dobehli
Katarína Rusnáková (ZŠ Komenského Svit) a Lenka Fran-

Futbalisti začínajú
Futbalové súťaže riadené
krajským a okresnými orgánmi
sa začínajú rozbiehať od polovice marca. Pred ich začiatkom
sme sa porozprávali so športovým riaditeľom FK Svit Mgr.
Vincentom Semanom.

l Ako prebiehala príprava mládežníckych družstiev a družstva
mužov na jarnú časť súťaží?
FK Svit má dve prípravky chlapcov, družstvo dievčat, družstvo žiakov mladších a starších, dorastencov a družstvo mužov. FK celkovo zabezpečuje činnosť 120 chlapcov a 15 dievčat. Mládežnícke družstvá sa pripravovali v telocvičniach a na ihrisku s umelou trávou pri ZŠ Komenského a zámerom
je, aby vo svojich súťažiach boli v popredí. Až v týchto dńoch v dôsledku priaznivých klimatických podmienok začínajú s prípravou na
cvičnom futbalovom ihrisku.
Družstvo mužov, ktoré je bezpečne s 10-bodovým náskokom na
čele tabuľky V. ligy skupiny západ, začalo s prípravou pod vedením
trénerov Milana Krišandu a Viliama Nemčka 10. januára. Prechádzalo sa od kondičnej prípravy až po prácu v telocvični a podľa možností

Aktuality kolkárov
1.liga sk.Východ - 15.kolo
MKK zo Svitu v tomto kole neuspeli na dráhach v Podbrezovej proti domácim kolkárom MKK Magnezit Jelšava, ktorým podľahli 6:2 na body a o 244 kolov.
MKK Magnezit Jelšava – MKK Svit
3433+244-3189 na koly, na body 6:2
Výkony kolkárov Svitu: Focko 536, Schmidt
520, Hauke 545, Hájovský 559, Kratochvíla
po 56 hode, Polomský 464, Kalakaj 565
V zápase 16. kola, ktorý odohrali naši len

Katarína Rusnáková

tišková (ZŠ Mierová Svit).
RNDr. Danica Božová
Foto: Ing. Vladimír Boža
Lenka Františková

aj v teréne. Využívali sme aj prípravné zápasy na herné zohratie družstva, ktoré ostáva prakticky nezmenené. Družstvo absolvovalo aj
herné sústredenie v Senci.
l Kto odišiel z družstva a kto prišiel?
Z kolektívu odišiel Rusnák a Valluš do Popradu a Kromka skončil
aktívnu činnosť. Nakoľko 21-členný káder hráčov je dostatočný na
to, aby súťaž so cťou uhral a postúpil do IV. ligy, rozhodli sme len o
jeho doplnení s perspektívou hráčov pre nastávajúcu sezónu najmä
z radov mladých hráčov.
Do kádra prišiel brankár Marek Meleky z Lučivnej, Tomáš Kostolník z V. Tatier (odchovanec), Adrián Trop z Popradu a z hosťovania
sa vrátili Ján Marton z Lučivnej a Miroslav Lajčák zo Štrby. Do kádra
sa vrátil aj rekonvalescent Stanislav Koch a na skúške sú u nás ešte
dvaja hráči.
l Aké má FK Svit ciele pre jarné súťaže?
U družstva mužov jednoznačne postúpiť do IV. ligy, hrať atraktívny
futbal nielen doma ale i na ihriskách súperov. U mládežníckych družstiev ide o pokračovanie v dobrej metodickej práci s mládežou, vychovať hráčov pre vyššie súťaže, spolupracovať v tomto smere s
mestom, školami ale i obcami v okolí mesta Svit, vytvárať pre nich
dobré športové podmienky. V poslednom období sa úspešne rozvíja spolupráca s futbalovými klubmi Popradu, Lučivnej, Štrby, Sp. Teplice a je to vidieť aj na vzrastajúcej úrovni jednotlivých družstiev v regióne.
Poďakoval: M. Jurčák

vďaka ochote súpera pristúpiť na podmienky, ktoré nespĺňali regulárnosť súťaže, rozhodli naši o svojom víťazstve už po prvej dvojici.
Konečný výsledok:
Svit – Ž. P. Šport Podbrezová 2966+342932 na body – 5:3 pre domáci Svit.
Výkony domácich: Hájovský 557, Hauke
492,Focko st. 517, Polomský 464, Kalakaj
456, Schmidt 479.
17. kolo pokračovalo zápasom s ŠKK Trstená. Sviťania držali krok s domácimi, ale po
polovici zápasu nenašli na nich protizbraň a
zápas prehrali.

ŠKK Trstená – MKK Svit 3396+213 –
3183 na koly – na body 7:1
Výkony našich: Focko st.560, Schmidt 540,
Hájovský 562, Kočiš 518, Polomský po
60.hode Focko ml. 516, Kratochvíla 479
V 18.kole 16.februára hostili naši vedúci celok súťaže PŠK „HS“ Košice.
MKK Svit – PKŠ HS Košice 2866-280 +
3146 na koly, na body 0:8
Hájovský 449, Focko st.486, Schmidt 481,
Kalakaj 477, Hauke 509, Polomský 464. Aj
napriek týmto prehrám kolkárom naďalej
patrí 8. miesto 1. ligy sk.Východ.
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