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Mestské zastupiteľstvo Svit prerokovalo

Príspevok pri narodení dieťaťa nedostanú neplatiči
Poslanci schválili Dodatok č. 2/2012 k VZN Mesta č. 3/2011 o výške príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorým sa
upravili stanovené sumy na čiastočnú úhradu nákladov pri príprave diétnych jedál.
V súlade s platnou legislatívou a závermi kontroly hlavného kontrolóra schválili aj dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení.
Rokovali aj o priamom prenájme priestorov v Dome

kultúry, kde sídlila predajňa
Farby-laky. Tento priestor po
najvyššej cenovej ponuke
a odsúhlasení poslancami získala spoločnosť 3Bcolor
s. r. o., ktorá zachová v tomto
objekte aj doterajší predmet
podnikania.

Schválený bol aj predaj priľahlého pozemku k bytovému domu na Ul. kpt. Nálepku, súp. č. 123 do podielového spoluvlastníctva za cenu
206,30 €, predaj susedného
pozemku k rodinnému poldomu na Hviezdoslavovej ulici,

Občania a návštevníci Svitu už využívajú novú tržnicu na autobusovej stanici.
Foto: S. Pjaták

Vynovený pamätník
V októbri dostal
vynovenú podobu
Pamätník padlým
v parku pred Spolcentrom. Túto rekonštrukciu zabezpečovalo Mesto
Svit z vlastných
prostriedkov(40%)
a príspevku Prešovského samosprávneho kraja
(60 %) v celkovom náklade cca 4 000,- €. Obnovu realizovala firma Kamenárske a obkladacie
práce zo Spišských Vlách.
Foto: S. Pjaták

súp. č. 171 a súhlas dostala aj spoločnosť MIVA na zriadenie vecného
bremena na pozemku vo vlastníctve
mesta kvôli vybudovaniu podzemnej
plynovej prípojky k objektu nového
bytového domu na Ul. kpt. Nálepku.
Schválili postup odpredaja časti
pozemku parc. č. 12/5 ako prípad
hodný osobitného zreteľa spoločnosti
Tatranská s. r. o., nakoľko táto spevnená plocha bude slúžiť ako verejné nespoplatnené parkovisko na Ulici SNP.
Pokračovali zrušením uznesenia
MsZ č. 41/2009 a schválili poskytnutie príspevku Mesta Svit
pri narodení dieťaťa vo výške 67,€ len za podmienky, že neexistuje
žiaden daňový, poplatkový ani iný finančný záväzok rodičov dieťaťa voči
Mestu Svit.
Pomerne rozsiahle bolo rokovanie
o Smernici o verejnom obstarávaní. Predložená bola z dôvodu zosúladenia s príslušným novelizovaným zákonom. Na poslanecký návrh
J. Lörincza odsúhlasili poslanci
v článku 6, bod 1. tejto Smernice(postup pri zadávaní zákaziek
s nízkymi hodnotami) doplnenie
o nutnosť doloženia stanoviska hlavného kontrolóra mesta Svit. Primátor však deklaroval, že využije svoje
právo „veta“ a takto formulovaný materiál nepodpíše.
(Pokrač. na 2. strane)
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ČISTÉ HORY a my

Žiaci našej školy sa zúčastnili už 34. ročníka podujatia
„Čisté hory“. Ide o čistenie
našich tatranských chodníkov po letnej turistickej sezóne, na ktorej sa každoročne
stretávajú dobrovoľníci a milovníci prírody, ktorí zbierajú

odpadky po nedisciplinovaných turistoch. Toto podujatie
sa datuje od roku 1979. Odvtedy dobrovoľníci odbremenili
územie TANAPU a PIENAPU
o 57,5 tony rôzneho komunálneho a stavebného odpadu.
Rekordný bol rok 1980, kedy

1400 ľudí znieslo z turistických
chodníkov až 7655 kg odpadkov.
Účastníci akcie si každoročne
môžu vybrať z trinástich nástupných miest, kde sú k dispozícii
vrecia na odpadky a rukavice.
My sme si vybrali nástupné miesto na Štrbskom Plese a v Tatranskej Polianke. Vyzbrojení
vrecami a dobrou náladou sme
sa vybrali po turistických chodníkoch, kde na nás „čakali“ plastové a sklenené fľaše, konzervy,
rôzne obaly zo sladkostí a cigariet, ale aj kusy oblečenia, či repelent, loj na pery, tégliky od jogurtov. Počasie bolo skvelé
a skvelý bol aj náš pocit z dobre
vykonanej práce, za ktorú nám
bude vďačná naša tatranská príroda. Veď tento rok sa akcie zúčastnilo 1800 dobrovoľníkov,
ktorí vyzbierali viac ako 640 kg.
Len na Štrbskom Plese vyzbierali až 250 kg odpadu. Tak sme aj
my prispeli k prospešnej veci.
Žiaci ZŠ Mierová, Svit

MS SČK vo Svite
sa obracia na darcov, občanov
a mládež v meste Svit a okolia
s výzvou pre darovanie krvi v akcii

„Vianočná kvapka krvi”
Odber sa uskutoční vo štvrtok 13.
decembra 2012 od 10 do 14. hod.
v Dome kultúry vo Svite.
Prosíme darcov, aby v ten deň konzumovali ľahké jedlá a nepili alkohol. Krv
je nenahraditeľná a dá sa získať len
vďaka dobrovoľným darcom. Je stále
potrebná, preto príďte podporiť túto
predvianočnú akciu, pretože darcov
a krvi nikdy nie je dosť. M. Zentková
 Od 1.novembra končí vo Svite malá
obecná služba z dôvodu nesplnenia
podmienok nezamestnaných pre jej výkon.
 Mesto Svit v súčasnej dobe pripravuje podklady pre Štátny fond rozvoja bývania, potrebné k odkúpeniu rekonštruovanej budovy Mladosť na nájomné bytové domy.

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)
Následne sa zaoberali rozpočtovým opatrením 21/ 2012
a schválili presun finančných
prostriedkov z príspevku pre
SZUŠ Fantázia vo výške 2 510 €
ako úsporné opatrenie v rozpočte mesta pre rok 2012. Odsúhlasené bolo aj doplnenie
predmetu činnosti v Zriaďovateľskej listine spoločnosti Bytový podnik Svit, s. r. o.,
o zámočníctvo a údržbu bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných činností.
Žiadateľke M. Jarošovej o udelenie výnimky prenájmu priľahlého pozemku na Ul. Sládkovičovej vyhoveli z dôvodu naplnenia podmienok pre jej poskytnutie.
Pre OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Poprade bola
schválená výpožička Športovej
haly Iskra Aréna na organizáciu
XX. ročníka halových Majstrovstiev SR mladých hasičov dňa
17. 11. 2012.
Poslanci prijali rozpočtové
opatrenie č. 22/2012 – účelovú dotáciu na dofinancovanie
ZUŠ Svit vo výške 4 734,- €.
Program pokračoval hlasovaním o čiastočnom vyfinancovaní vybudovania vnútroblokovej komunikácie na sídlisku
„E“ vo výške 48 000,- €. Potrebné rozpočtové opatrenie poslanci prijali.
Nasledovali interpelácie poslancov. J. Lörincz si vyžiadal
od riaditeľa TS písomné stano-

visko ku výstavbe kolumbária
a žiada odpoveď na otázku, či
a ako bola reklamovaná nekvalitná práca zodpovedných osôb na
tomto objekte cintorína. Primátor
videoprojekciou premietol súčasný stav prvého poschodia
kolumbária, kde sa už umiestňujú prvé urny.
I. Zima si vyžiadal písomnú odpoveď na otázku, aký je postup
prác pri doriešení funkčnosti
fontány na námestí J. A. Baťu,
zaujímal sa o pripravenosť klziska na zimné obdobie a dôvod
mesačnej pauzy v prevádzke
plavárne. Na poslednú otázku
dostal odpoveď – ide o nutnú
technickú pauzu z dôvodu výmeny vody – v zmysle príslušných
predpisov, revíziu elektrických
zariadení a povinné čerpanie dovoleniek zamestnancov, nakoľko
v letnej sezóne je to nemožné.
M. Martočko poukázal na potrebu výmeny názvu Domu
kultúry na fasáde, nakoľko tam
dominuje nápis „reštaurácia“.
L. Jašš interpeláciou otvoril
problém zanesených odtokov
pri lekárni Viva a tržnici – odpoveď E. Cetla z TS mesta Svit
bola, že daná situácia sa rieši
komplexne na celej Hviezdoslavovej ulici, vrátane odtokov pred
MsÚ.
Nasledovala diskusia, v ktorej
poslanci vzali na vedomie hospodárenie mesta za 9 mesiacov roku 2012 a odporučili primátorovi mesta podpísať Mandátnu zmluvu medzi Mestom

Nová bytovka rýchlo napreduje. Na obr. medzi autami vidieť
kontajnery, o ktorých sa hovorilo na zastupiteľstve.
Foto: M. Jurčák
a STAR EU, a. s., na vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na Environfond a Grantový
fond SPP, a. s., na rekonštrukciu plynovej kotolne v ZOS Svit.
L. Jašš poukázal aj na potrebu
prípravy projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu plavárne, budovy MsÚ, rozšírenia
kapacity MŠ - pred vyhlásením
Výziev na čerpanie financií
z eurofondov. Aby mesto nebolo
zaskočené. Paradoxne s týmto
vyznieva názor z predchádzajúcich zasadnutí, kedy zaznela kritika, že sa projektová dokumentácia „robí do šuflíka“.
V. Seman opätovne poukázal
na nutnosť výrubu niektorých
suchých stromov, M. Jurčák na
potrebu riešenia detského
ihriska na sídl. E, riešenia uloženia kontajnerov na TKO

v tejto oblasti, označenia
tržnice a už spomínaných
cestných odtokov.
-vž-

OPRAVA
V novinách 10/2012 sme
uviedli informácie z rokovania
MsZ pod titulkom „Breziny sú
v Územnom pláne už zónou záhrad“. Na základe reakcie predsedu ZO Breziny Ing. J. Masarika túto informáciu opravujeme:
Záhradkárska osada Breziny
bude v ÚPN mesta Svit záhradkárskou zónou po odsúhlasení zmeny Územného plánu mesta Svit na mestskom
zastupiteľstve.
Za vzniknuté nedorozumenie
sa ospravedlňujeme.
REDAKCIA
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Dlhodobé priateľstvá prekračujú hranice
Opäť prišiel september a s ním aj čas
výmenného pobytu žiakov a ich pedagógov z Českej Třebovej z družobnej
školy na Habrmanovej ulici a našich
žiakov. Dňa 17. septembra sme už netrpezlivo čakali na príchod 20 kamarátov z Českej Třebovej.
Deti, ako doteraz, boli ubytované v rodinách a počas pobytu sme pre nich pripravili
program s turisticko-historickým zameraním.
V utorok sme zo Starého Smokovca vyšli
na Hrebienok a odtiaľ sme pokračovali v túre
na Zamkovského chatu. Tam sme si oddýchli a turisticky zdatnejší žiaci, pán učiteľ
a pán riaditeľ z Českej Třebovej sa vybrali na
Téryho chatu. Počasie nám prialo, bolo teplo a slnečno.
V stredu sme navštívili Kežmarok a jeho
najvýznamnejšie historické pamiatky, po
obede sme nemohli vynechať prehliadku
kaštieľa v Strážkach.
Vo štvrtok dopoludnia bol pripravený program v múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici
a večer patril šanteniu v AquaCity v Poprade
spojený s laserovou show. A bol tu piatok,
21. september, čas lúčenia. Ráno naši hostia boli prijatí primátorom PaedDr. R. Abrahámom a vedúcim odboru školstva pánom

Mgr. J. Ryšom na Mestskom úrade vo Svite,
kde sa podelili so zážitkami z pobytu. Potom si ešte deti v škole zmerali sily
v športových súťažiach a nastalo lúčenie.
Deti s novými dojmami a poznatkami odchádzali domov. Nadobudnuté priateľstvá sa

rozvíjajú i po návrate domov, deti a ich rodiny sa stretávajú aj v priebehu roka. Žiaci, ich
rodičia i pedagógovia vítajú túto zaujímavú
formu vzájomných kontaktov a veľmi oceňujú to, že sa uskutočňuje i s podporou nášho
mesta i rodičovskej rady.

Ponuka gastronomických služieb vo Svite je opäť bohatšia
Bývalý Hotel Mladosť prechádza posledné roky veľkými zmenami. Po rekonštrukcii západného bloku na byty prišiel na rad i východný blok hotelových
traktov a stredná - prízemná časť, ktorá slúžila ako reštaurácia, spĺňa najvyššie kritériá modernej vývarovne.

cii 4 priestory (prízemnú miestnosť - bývalý bar
a priestory na l.poschodí, ktoré ostali v pôvodnej podobe). V prípade záujmu nás klienti nájdu v pracovných dňoch od 6.00 do 15.00

Zásluhu na nej má Chemosvit,a.s. a nový nájomník – poskytovateľ stravy – spoločnosť Eurest, spol.s.r.o. Keďže táto firma má eminentný
záujem aj na klientoch z radov občanov a mestských organizácií, zaujímali nás niektoré skutočnosti, na ktoré sme dostali odpoveď od vedúceho tejto prevádzky Radoslava Lakatoša.
Eurest, spol.s.r.o. patrí do skupiny CompassGroup – najväčšej britskej stravovacej spoločnosti na svete. Vo Svite otvorila svoju prevádzku
od 1.augusta 2012 a ide o ich jedinú vývarovňu
v Prešovskom kraji. Na Slovensku pôsobí dvadsať rokov v 75-tich prevádzkach a má viac ako
300 zmluvných vzťahov. Vo Svite zamestnáva
na trvalý pracovných pomer 27 ľudí, ktorí uvaria
priemerne 900 jedál denne.
Na otázku, prečo sa objavili práve vo Svite,
nám pán Lakatoš odpovedal: „Ide o strategické riešenie našej spoločnosti. Boli sme úspešní vo výberovom konaní, organizovanom firmou
Chemosvit a v každom prípade - je to pre nás
výzva.“
Eurest poskytuje stravu pre chemosvitských
zamestnancov v štyroch výdajniach, dodáva im
ju v termoportoch a stravníci majú možnosť vybrať si objednávkovým spôsobom z ponuky 4och jedál.V troch výdajniach je k dispozícii i
piate jedlo. Firma takýmto spôsobom zabezpečuje stravovanie aj pre Tesco v Poprade.
Čím sa táto spoločnosť snaží osloviť svojich

resp. na č.t. 0918 688 398.“
hod.,
Samozrejme, zámerom ich podnikania je získať ďalších klientov. Uvažujú aj o poskytovaní
stravy pre dôchodcov, resp. iných záujemcov.
Po dlhoročných skúsenostiach v gastronomickej oblasti majú do tejto práce v novovytvorených priestoroch dostatok síl a chuti.
Takže – i keď Mladosť ako hotel už svoju históriu dopísal, ostáva otvorený pre všetkých,
ktorí majú záujem o kvalitnú stravu a podujatia
s plným servisom.
-vž-

Súčasťou slávnostného otvorenia nových priestorov Eurestu v bývalom hoteli Mladosť bola aj krátka prehliadka moderného zariadenia kuchyne. Foto: Eva Potočná
zákazníkov? „Keďže poskytujeme služby,
chceme klientom predovšetkým slúžiť. Tí by
okrem chutnej stravy za porovnateľné ceny
mali dostať príjemné, čisté prostredie a príjemný personál. Naša cena odzrkadľuje aj kvalitu
ponúkaných služieb. Priestory, ktoré zveľadujeme, ponúkame širokej verejnosti. Nie však
ako klasickú reštauráciu s dennou prevádzkou, ale na organizovanie rôznych rodinných, či spoločenských akcií (svadby, rôzne
oslavy, pracovné posedenia, pohrebné hostiny a pod.).“ Pre takéto akcie máme k dispozí-

SVIT

4

Červená kolónia je náš klenot
a musí nám na nej záležať.

V ostatnom čísle našich novín sme vám priniesli rozhovor s architektom Ing.
Martinom Balogom, PhD. o Územnom pláne mesta Svit. V náväznosti na tento dôležitý dokument položili sme zopár otázok aj primátorovi mesta PaedDr.
Rudolfovi Abrahámovi, ktorému historická lokalita Svitu, známa ako „červená kolónia“, obzvlášť leží na srdci.
 Čo považujete za najväčší prínos v no Niektorí majitelia
velizovanom Územnom pláne mesta Svit?
si už fasády týchto
Na rozdiel od súčasného Územného plánu
domčekov červenej
mesta Svit (ďalej ÚPN), ktorý bol prijatý pred 5kolónie upravili, dali
timi rokmi, je v novelizovanom územnom pláne
im rôzne farby a vidímnoho progresívnych zmien, z ktorých mnohé
me, že to nevyzerá
budú mať vplyv na vzhľad nášho mesta. Mne,
najlepšie...
ako každému rodenému Sviťanovi, okrem iného leží na srdci najmä osud červenej kolónie,
Na druhej strane
krásnych tehlových domčekov, ale i väčších množstvo majiteľov týbudov, ktoré nám po „Baťovi“
zostali. Kam sa pohnete po
Slovensku a poviete, že ste
zo Svitu, každému, kto bol vo
Svite čo len raz, vynoria sa
v pamäti práve tieto domčeky.
Navštívil som Dánsko, Švédsko, Holandsko a videl som,
ako si túto tehlovú architektúru vážia a udržujú ju vo veľmi
dobrom stave. V takom meste ako Haag je skoro celé
mesto vrátane kráľovského
paláca vybudované v tejto architektúre a človek sa tam cíti ako v rozprávke. Preto si
myslím, že každému občano- Zateplenie útulku na Ul. SNP.
vi mesta Svit, čo má toto mesto rád a je aspoň trochu naň hrdý, nemôže byť chto domčekov realizovalo prístavby, garáže,
ľahostajné, ako majitelia týchto domčekov upravili strechy, komíny a pritom dodržali tehloa budov budú s nimi nakladať.
vú architektúru. Na mnohé je radosť pozrieť.

 Ktoré konkrétne podmienky pri
úpravách a prestavbách domov vo
Svite bude musieť stavebník podľa
územného plánu dodržať? - to už je
otázka pre zamestnanca Stavebného úradu vo Svite Stanislava Lacha.
Podľa pripravovanej zmeny ÚPN mesta
Svit budú musieť stavebníci v červenej kolónii rešpektovať určené regulatívy - požiadavky, ktoré budú musieť byť zapracované do
projektových dokumentácií pre vydanie stavebného povolenia a rešpektované v ohlásení stavebnému úradu.
1. Zastrešenie navrhovať ako plochú
zaatikovú strechu pri zachovaní hornej
úrovne atiky.
2. Strešnú krytinu navrhovať neprofilovanú v sivej farebnosti.
3. Na fasádach zachovať a obnoviť priznané nadokenné a naddverné preklady,
detail ustúpeného vlysu venca v úrovni
stropu nad 2. nadzemným podlažím

a zalomenie atiky
s povrchovou úpravou vo forme hladkej omietky bielej
farebnosti.
4. Pri zateplení fasády s režným tehlovým murivom navrhovať povrchovú
úpravu imitujúcu
režné murivo pri zachovaní jeho štruktúry a farebnosti.
5. Prístavby a nadstavby navrhovať
s vonkajšou povrchovou úpravou vo forme hladkej omietky bielej farebnosti.
6. Vonkajšiu povrchovú úpravu doplnkových stavebných konštrukcií (napr.
markízy, a pod.) navrhovať v bielej farebnosti.
7. Výplne okenných a dverných otvorov
fasád navrhovať v bielej farebnosti
s pôvodným členením.
8. Zábradlia navrhovať kovové v sivej
farebnosti.

Keď by bola vyhlásená červená kolónia za pamiatkovú zónu, muselo by byť všetko aj po
oprave a rekonštrukcii pôvodné. Žiadne plastové okná, prístavby atď. To by bolo pre občanov, bývajúcich v týchto domčekoch, veľmi ťažké bývanie.
Ako som uviedol, pôvodný ÚPN bol prijatý
pred 5-timi rokmi a už tam bola schválená podmienka, že pri zatepľovaní domčeka alebo budovy, musí zostať pôvodná povrchová tehlová
úprava. Všetky tieto farebné domčeky, ktoré
od tej doby vznikli, sú nedodržaním schváleného projektu stavebným úradom v rozpore
s ÚPN mesta. V lete v Televíznych novinách
Markízy, kde sa hovorilo o našej červenej kolónii, jeden z majiteľov domčeka vyhlásil názor
„ Dom aj pozemok je môj, môžem si s nimi robiť čo chcem“. Tento názor musel otriasť všetkými architektmi, odborníkmi a verím, že i priemerne inteligentnými ľuďmi. Veď taký názor neplatil už ani v staroveku a stredoveku, kde pochopili, že to tak nemôže byť. Inak by sme nemali toľko historických miest a pamiatok, ktoré
dodnes obdivujeme. Našťastie, pred takými
myšlienkami nás ochraňuje stavebný zákon.
Dnes je na trhu mnoho stavebných materiálov,
hotových zatepľovacích panelov, alebo technológií, ktoré majú pri nie veľmi zvýšených nákladoch výslednú tehlovú štruktúru. Na viacerých stavbách v meste, ako sa môžete presvedčiť, sa už realizovali a to s veľmi dobrým výsledkom. To je cesta, ktorú budeme v meste
prostredníctvom územného plánu presadzovať. Nech si občania domčeky zateplia, upravia
strechy, urobia prístavby a garáže, ale
v povolených mierach a povrchových úpravách
stanovených územným plánom.

9. Vymedzenie pozemku navrhovať bez
murovaných stĺpikov, podmúrovka max.
30 cm, výplň kovové pletivo sivej alebo
zelenej farby.
Dodržaním uvedených zásad si mesto zachová hodnoty, ktoré sú hodné úcty a ktoré
budeme odovzdávať nasledujúcim generáciám.
 Aké formy kontroly má stavebný úrad
nad priebehom realizácie rekonštrukcie
domov a aké prípadné sankcie môže voči stavebníkovi pri nedodržaní podmienok z územného plánu použiť?
Orgánmi štátneho stavebného dohľadu sú
poverení zamestnanci stavebného úradu. Ak
orgán štátneho stavebného dohľadu zistí nepovolenú stavbu, oznámi to stavebnému
úradu. Na základe oznámenia následne vykoná pracovník stavebného úradu, poverený
výkonom štátneho stavebného dohľadu, na
nepovolenej stavbe štátny stavebný dohľad.
Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola posta-
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Ako ďalej v červenej kolónii
Mesto Svit je z hľadiska historického možné hodnotiť
ako priemyselné sídlo. Osobitnú charakteristiku mu
vytvorilo obdobie jeho vzniku, v ktorom dominovali
funkcionalistické princípy architektúry. Z obytných
súborov je architektonicky najvýznamnejšia štvrť rodinných domov tzv. červená kolónia.
Tento obytný súbor bol však
realizovaný ako dlhodobé provizórium a preto je jeho stavebno-technická rekonštrukcia finančne náročná. Z hľadiska architektonického je revitalizáciu
tohto obytného súboru potrebné riešiť za účelom zvýšenia
štandardu bývania v súlade so
zásadami a regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vymedzenými v záväznej časti ÚPN Mesta Svit. Osobitne dôležité je nerozširovať nadmernými prístavbami objekty rodinných domov,

nakoľko je veľká hustota zástavby, pri šachovnicovom vystriedaní situovania jednotlivých
rodinných domov neumožňuje
už ďalšiu intenzifikáciu výstavby
v tejto lokalite mesta. V tomto
obytnom súbore je v záujme zachovania funkcionalistického
slohu architektúry potrebné dodržať, aby nové okná mali rám
bielej farby a bola zachovaná
ich veľkosť a členenie, vo farebnom riešení objektov zvýrazniť nadokenné a naddverné
preklady a vlys venca v úrovni
stropu a zábradlia terás realizo-

Červená kolónia na historických záberoch z 50-tych rokov 20. storočia ešte neporušená...
Foto: archív
vať výlučne kovové, v pôvodnom architektonickom výraze.
Pri dvojdomoch je potrebné zachovať symetrickú hmotovú
kompozíciu celku. Tieto zásady
sú platné aj pre jestvujúce dvojdomy a bytové domy. Už
z názvu obytného súboru je
zrejmé, aké je vhodné farebné
riešenie objektov.
V súčasnosti prebieha schvaľovací proces ohľadom zmeny
územného plánu mesta Svit,
v ktorom okrem iného budú pre
červenú kolóniu spresnené regulatívy, ktoré bude nutné dodržať pri revitalizácii objektov.
Dodržaním uvedených zásad si
mesto zachová hodnoty, ktoré
sú hodné úcty a ktoré budeme
odovzdávať nasledujúcim generáciám.
Stanislav Lach
Spoločný obecný úrad vo Svite

Exkurzia do Gánoviec
V dňoch 25. septembra a 2. októbra 2012 sa zúčastnili žiaci šiestych
ročníkov ZŠ Mierová exkurzie do Gánoviec. Pokračovali v Podtatranskom
múzeu v Poprade prehliadkou expozícií Gánovce- životné prostredie neandertálca a archeológia v múzeu.

Dukla – Svidník –Bardejov
Deviataci ZŠ Mierová vo Svite sa
v októbri vybrali na výlet po stopách
našej minulosti na Duklu. Udalosti 1.
a 2. svetovej vojny si pripomenuli aj vo
vojenskom historickom múzeu vo
Svidníku. Na spiatočnej ceste si oddýchli v Bardejovských Kúpeľoch,
kde sa liečilo aj niekoľko slávnych
osobností a v Bardejove sme obdivovali nádherné architektonické pamiatky –predovšetkým renesančnú radnicu a románsku baziliku sv. Egídia.

Medzinárodný projekt
vená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie o dodatočnom povolení
stavby (zmeny stavby pred jej
dokončením) a vyzve vlastníka
stavby, aby v určitej lehote
predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je
v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania
a osobitnými predpismi. Bremeno zabezpečenia tohto dokladu spočíva na stavebníkovi.
Ak vlastník stavby požadované
doklady nepredloží v určenej
lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby
s verejným záujmom, stavebný
úrad nariadi odstránenie stavby.
Stavebný úrad nariadi od-

stránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej
lehote
a) nepredložil žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
b) nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.
Ak stavebník predloží doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými
stavebným zákonom, najmä
s cieľmi a zámermi územného
plánovania, a osobitnými predpismi v rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo jej
zmeny pred jej dokončením,
stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi
úpravy už realizovanej stavby.
S konaním o dodatočnom po-

volení stavby, alebo jej zmeny,
ktorá je už dokončená, môže
stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.
Realizáciou stavby bez stavebného povolenia a realizáciou nepovolenej zmeny stavby sa stavebníci dopustia priestupku proti stavebnému zákonu. Táto nepovolená stavebná
činnosť stavebníkov je riešená
v samostatných priestupkových konaniach. Ak stavebník
realizuje novú stavbu bez stavebného povolenia, sankcionuje sa pokutou až do 33 tisíc
eur. Ak stavebník mení stavbu
bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,hrozí mu
pokuta až do 830 eur.
-vž-, foto archív

To, že dorozumievanie sa v cudzom
jazyku je v dnešnej dobe nevyhnutné,
si uvedomuje takmer každý. Aj naša
škola, ZŠ Mierová, za svoju prioritu
považuje výučbu cudzích jazykov.
Jedna z najlepších možností je priama komunikácia žiakov so zahraničnými rovesníkmi. Preto sme sa zapojili do programu Comenius - školské partnerstvá. Urobili sme prvý
krok a získali grant na prípravnú návštevu mesta Balikesir v Turecku, ktorá je zároveň aj koordinujúcou krajinou. Prípravná návšteva sa uskutočnila 1. - 5. novembra v Turecku. Zúčastnili sa jej zástupcovia z Francúzska, Poľska, Bulharska, Talianska,
Rumunska, Grécka, Litvy a zástupca
z našej školy.
Mgr. Beáta Ondrušková,
učiteľka anglického jazyka

www.mapamesta.sk
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Kultúra a šport v novembri
17. 11. 2012 o 8.15 hod. - Iskra
Aréna Svit
XX. ROČNÍK halových majstrovstiev SR kolektívov mladých
hasičov
18. 11. 2012 o 17.00 a 19.00 hod.
- Dom kultúry Svit
PARTIČKA
Vstupné 13,- Predpredaj: MsÚ –
odd.kultúry 7875114, 0908406147,
Reštaurácia DK – 7755 201
20. 11. 2012 o 14.30 – obradná
sieň MsÚ
Slávnostné odovzdávanie plakiet MUDr. Janskeho bezpríspevkovým darcom krvi

22. novembra 2012 o 15.30 hod. zasadacia miestnosť MsÚ
21. riadne zasadnutie poslancov MsZ
24. 11. 2012 - sobota od 14.00 –
17.00 hod. - Spolcentrum Svitbowlingová dráha
Majstrovstvá Svitu dvojíc v bowlingu mužov a žien
Kontakt : M. Špiner 0907353843
25. 11. 2012(nedeľa) o 10.30 – sála Domu kultúry Svit
KOCÚR V ČIŽMÁCH
Bábkové predstavenie Divadla BUMBÁC pre deti
Vstupné: 1,50. Predaj vstupeniek jednu hodinu pred predstavením,

Jednou vetou....
 Kúpalisko vo Svite je z dôvodu povinnej odstávky, potrebnej na jeho údržbu
a z dôvodu plánovanej rekonštrukcie toaliet, uzavreté pre verejnosť od 5.novembra do 7. decembra 2012.
 V októbri TS mesta Svit rozšírili ozvučenie cintorína od budovy Domu smútku západným smerom o 4 reproduktorové jednotky.

Pripravujeme na
DECEMBER
6. 12. 2012 o 16.00 hod. - Námestie J. A. Baťu
Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného
stromčeka
V programe vystúpia žiaci a učitelia ZUŠ Svit
7. 12. 2012 o 17.00 hod. - Dom kultúry Svit
Slávnostný koncert pri príležitosti 65. výročia
vzniku Základnej umeleckej školy vo Svite
Vstupné : dobrovoľné
10. 12. 2012 – o 18.00 hod. - Dom kultúry Svit
RYBA V TROJKE
Mesto Svit pripravuje pri príležitosti vzácneho životného jubilea pani Maríny Kráľovičovej. Vstupné 14 eur.
Predpredaj: MsÚ – odd. kultúry 7875114,
0908406147, Reštaurácia Domu kultúry – 7755 201
14. 12. 2012 o 18.00 hod. Dom kultúry Svit
VIANOČNÉ PASTORÁLE - koncert Speváckeho
zboru LAUDAMUS Svit
a Komorného sláčikového orchestra učiteľov a žiakov
ZUŠ vo Svite, Štrbe a Poprade
Vstupné: dobrovoľné
18. 12. 2012 o 16.00 hod. v Dome kultúry
Pi a Pa na planéte Zem
S týmto titulom vianočnej besiedky predstavia svoj
program žiaci ZŠ Mierová. Rodičom, starým rodičom
a svitskej verejnosti tak venujú svoj vianočný darček a
umocnia tradíciu najkrajších sviatkov roka – sviatkov
rodiny hovoreným slovom, spevom i tancom.
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Dve zlaté a jedno
strieborné pásmo pre Svit!
Podtatranské osvetové stredisko
v Poprade a mesto Svit pripravilo pre
priaznivcov folklóru regionálnu súťaž hudobného folklóru dospelých pod názvom
Spievaj že si, spievaj... v kategóriách sólistov inštrumentalistov - hráčov na hudobné nástroje, sólistov spevákov, speváckych skupín a ľudových hudieb z okresov Kežmarok, Levoča a Poprad.
Výbornú úroveň a vyspelosť jednotlivcov i skupín konštatovala i odborná porota v zložení Ing.
Ladislav Bačinský, Ľubomír Varínsky z Košíc
a Peter Mosoriak zo Starej Ľubovne.
V kategórii speváckych skupín získala zlaté
pásmo s postupom spevácka skupina Senior Jánošík, v kategórii ľudových hudieb zvíťazila a zlaté pásmo s postupom získala ĽH Bystrianka a
strieborné pásmo ĽH DFS Jánošíček Svit.Našim
domácim folkloristom úprimne blahoželáme!red.

Exkurzia v ambulancii
Žiaci tretieho ročníka na Komenského
ulici navštívili ambulanciu MUDr.Evy Ammerovej. Návšteva sa konala na základe
ich záujmu a z ich iniciatívy. Pri vstupe do
čakárne prejavovali veľkú spokojnosť,
veď ani jeden z nich nebol chorý. Prišli
len tak, „na kus reči“.
Počas exkurzie sa dozvedeli o faktoroch, ktoré zabezpečujú zdravý vývoj detí, čo znižuje chorobnosť, naopak zvyšuje telesnú zdatnosť,
s významom dodržiavania hygieny, tiež o zmyslových orgánoch, ktorými vnímame najbližšie
okolie, prírodu… Obohatili si svoje vedomosti
a poznatky, zistili, že najúčinnejším prostriedkom prevencie je práve uplatňovanie spomínaných zásad. Dozvedeli sa, že so starostlivosťou
o svoje telo je je potrebné začať už v detstve
a v dospelosti sa im to vráti, pretože s pani doktorkou sa budú stretávať iba na ulici, nie
v ambulancii. Exkurzia bola príjemným oživením
klasickej vyučovacej hodiny.Veľké poďakovanie
patrí pani doktorke Eve Ammerovej hlavne preto,
že si na nás našla čas a dovolila nám nazrieť do
jej ambulancie nie ako pacientom.

Mgr. Lea Javoreková

Prevencia rakoviny

Beseda s Petrom Hámorom
Únia žien Pod Skalkou 27. 9. 2012 zorganizovala besedu pod názvom „Himalayadventure MMXII“ s popredným slovenským horolezcom a himalájistom Petrom
Hámorom. Beseda trvala asi hodinu a zišlo sa okolo 50 nadšencov, ktorí zo zaujatím počúvali pútavé rozprávanie doprevádzané premietaním. Vo všetkých to
zanechalo hlboký zážitok a zároveň obdiv k tomuto úžasnému človeku. Držíme mu
palce na ďalších cestách a dúfame, že sa opäť stretneme pri podobnej akcii.
M. Fridmanová

Dňa 12.októbra sa žiaci 9.ročníka zúčastnili zaujímavej exkurzie v Starom Smokovci
spojenej s prednáškami a besedami o prevencii pred kolorektálnym karcinómom,
o výžive, životnom štýle a prevencii pred rakovinou hrubého čreva, o užívaní nedovolených podporných látok v rekreačnom a voľnočasovom športe, o škodlivosti fajčenia.
Po prednáškach MUDr. Liptáka a RNDr. Jaroslava Malchárka sa žiaci prešli po nadrozmernej
makete hrubého čreva, prešli sa jeho tunelom
a videli ako vyzerá črevo zvnútra, ako sa v ňom vyvíjajú rôzne diagnózy, potom si pozreli film
o nepriaznivých účinkoch nikotínu a plní nových
informácií sa vrátili domov. Aj takouto zážitkovou
formou žiaci získavajú informácie o civilizačných
ochoreniach a dôsledkoch používania návykových a podporných látok.
Mgr. J. Timárová, PaedDr. T. Dubjelová
ZŠ Komenského

SVIT

8

Mimovyučovacie aktivity obohacujú
S Nelkou Gloríkovou (nielen) o Festivale vedy - Noci výskumníka
Posledný septembrový piatok 2012
patril v piatich slovenských mestách
(Bratislava, Banská Bystrica, Košice,
Tatranská Lomnica, Žilina) významnému podujatiu Festival vedy - Noc
výskumníkov, ktoré bolo realizované
pod záštitou ministra školstva, vedy,
výskumu a športu.
Do tejto celoeurópskej iniciatívy na podporu vedy sa Slovensko v tomto roku zapojilo už šiesty raz - z roka na rok sa teší čoraz väčšej obľube, o čom svedčí i rekordný
počet zúčastnených žiakov, študentov
i ostatných záujemcov z radov dospelých.
Účastníci mali možnosť výberu z obrovského
množstva pripravených prednášok, prezentácií,
názorných ukážok a experimentov, ktoré prebiehali počas celého dňa. Zmyslom projektu bolo
umožniť širokej verejnosti preniknúť medzi vedcov, spoznať niektorých z nich, vidieť výsledky
ich práce a inšpirovať mládež, aby sa venovala
vede, pretože prináša úžitok všetkým.
Súčasťou podujatia bolo i vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovenský výskumník/výskumníčka. 1. miesto porota udelila 13- ročnej Nelke Gloríkovej, žiačke 8.A ZŠ Mierová vo
Svite, ktorú by sme čitateľom chceli predstaviť.
 Aká bola úloha súťažiacich?
Úlohou v súťaži bolo nakresliť niektorú zo slovenských osobností vedy, zobraziť, čo je predmetom ich práce, čo skúmajú, čo je výsledkom
ich skúmania, alebo to, čím získali autorove
uznanie.
 Ktorého slovenského výskumníka si sa
rozhodla nakresliť?
Doc. Ing. Miroslava Sanigu, Csc., ktorého výskumná činnosť je zameraná na: ekológiu
a etológiu vtákov, skúma vzťahy medzi vtáčími
spoločenstvami a meniacimi sa ekosystémami
a špeciálne sa zameriava na ekológiu a etológiu
tetrova hlucháňa (Tetraourogallus) a murárika
červenokrídleho (Tichodroma muraria).
 Môžeš čitateľom prezradiť dôvody tohto
výberu, prečo si sa rozhodla práve takto?
S pánom Sanigom som sa prvýkrát stretla na
jar tohto roku vo Zvolene na výročnej členskej
schôdzi ornitologickej spoločnosti. Pozval ma do
svojho letného prírodovedného tábora. Zaujala

ma jeho práca, ale aj jeho mimoriadny vzťah
k prírode.
 Akú odmenu si získala za 1. miesto v tejto
súťaži? Bolo jej zverejnenie vopred motiváciou k zapojeniu do súťaže?
Za prvé miesto som vyhrala notebook, ale nebol motiváciou ku nakresleniu obrázka
a prihláseniu sa do súťaže (ceny ešte neboli zverejnené)
 Akým mimovyučovacím aktivitám sa venuješ počas školského roka?
Výtvarnej výchove, angličtine, vychádzkam do
prírody, bábkovému divadlu s marionetami
a lepeniu plastových modelov lietadiel.
 Kto ťa získal pre ornitológiu?
Môj ujo, bývalý učiteľ biológie, vychádzky do
prírody s vami - mojou učiteľkou Ing. Matej Repel a pani Martina Proháczková zo Správy TANAPu.
 Kde si doteraz prezentovala získané poznatky z ornitológie?
V projektovej časti biologickej olympiády som
v minulom školskom roku súťažila v dvoch vekových kategóriách. Najskôr som ako siedmačka
absolvovala kategóriu C (určenú žiakom 8. a 9.
ročníka) - s projektom Pozorovanie vodných vtákov na rieke Poprad vo Svite som zvíťazila
v okresnom kole a v krajskom kole mi patrilo 4.
miesto. Potom som súťažila s rovesníkmi v kate-

Vyhraj pre svoje mesto nové detské ihrisko
Spoločnosť ORIFLAME SLOVAKIA, s.r.o. vyhlásila na deň 14. septembra
2012 v čase od 0:00 do 24:00 hod. na území Slovenskej republiky súťaž:
VYHRAJ PRE SVOJE MESTO NOVÉ DETSKÉ IHRISKO.
Mesto Svit bolo zaradené do kategórie ma- mestá“ zvíťazilo mesto Svidník 38,64% a „veľlých miest s počtom obyvateľov do 9999. Pri- ké mestá“ Spišská Nová Ves 18,18 %.
hlásil nás vedúci odd.školstva, kultúry a šporPoďakovanie patrí všetkým, ktorí Centru voľtu Mgr. Ján Ryša.
ného času vo Svite pomáhali zbierať podpisy:
Cieľom súťaže bolo v stanovenom čase zís- I. Kukurovej, V. Mlynarčíkovej a jej manželovi,
kať čo najviac podpisov na území mesta. Po E. Sládečkovej, p. Čižmárovej, poslancovi J.
sčítaní a dokumentovaní podpisových hárkov Drobnému, K. Havlíčkovi, M. Jamborovi, L.
sa vypočítal pomer počtu získaných podpisov Klasovi, základným a MŠ vo Svite, Mestskej
k počtu obyvateľov. Získali sme 1062 hlasov, knižnici vo Svite a prevádzkam na území mesčo je 14,03 % a to na víťazstvo nestačilo. V na- ta: Papiernictvo-JM Svit, Železiarstvo Senzi,
šej kategórii zvíťazilo mesto Modrý Kameň so kaderníctvo E. Karabínovej, Z. Šterbákovej, J.
69,3 %. Pre zaujímavosť, v kategórii „stredné Faixovej. Mgr. L. Mačugová, riaditeľka CVČ

górii D - spracovala som projekt Pozorovanie vtákov pri kŕmidlách a v korunách stromov, kde som
získala 1. miesto.
Prácu o vodných vtákoch som prezentovala
i na Strednej odbornej škole vo Svite v rámci
SOČ a v upravenej skrátenej podobe i na školskej odbornej konferencii Svit a okolie - vďaka
hlasom zúčastnených divákov som i tu získala 1.
miesto.
 Ktoré formy činnosti sa ti pri získavaní
nových poznatkov zdajú najvhodnejšie,
resp. najpríjemnejšie?
Najpríjemnejší bol pre mňa pobyt v rámci sústredenia KORSEMU, ktorý som získala ako odmenu za umiestnenie v súťaži.
Veľmi veľa mi dal i tábor SAV v Starých horách
s pánom Miroslavom Sanigom.
Počas celého školského roka sa zapájam i do
korešpondenčných súťaží (Delfín, Mladý vedec...) Pri riešení úloh v rámci týchto súťaží sú
účastníci nútení veľa čítať a hľadať odpovede
v literatúre i na webe. Veľmi ma baví i fotografovanie.
 Vzhľadom na to, že v rámci súťaží, ktorých si sa zúčastnila, si sa umiestnila takmer vždy medzi najlepšími, získala si
i pekné vecné ceny. Obohacuje ťa zapájanie do týchto súťaží i inak? Čo ti dáva a čo
ti berie?
Využívam získané poznatky v rámci jedného
projektu v inom projekte. Ľahšie sa mi vystupuje
i na verejnosti a dodáva mi to sebavedomie.
 Čo by si chcela odkázať čitateľom?
Veľa tvoriť, málo troviť a učiť sa!!!
D. Božová

Pred zimnou sezónou
Lyžiarske stredisko Lopušná dolina, ktoré
prevádzkuje spoločnosť SKICHEM, sa už
pripravuje na novú lyžiarsku sezónu. Podľa
riaditeľa spoločnosti O. Zoričáka, zabezpečí prevádzku štyroch lyžiarskych vlekov
a všetky služby tak, ako to bolo v uplynulej
lyžiarskej sezóne.So zasnežovaím vlekov
začnú hneď, ako im dovolia prírodné podmienky. Zámerom je pripraviť vleky v stredisku Lopušná dolina tak, aby sa so zimnou
lyžiarskou sezónou začalo 21. 12. 2012. ák
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Sústredenie MISS TATRY 2012
V dňoch 22. a 23. októbra 2012 v priestoroch Grand
Hotela Bellevue v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách prebiehalo sústredenie finalistiek 1. ročníka súťaže krásy MISS TATRY-2012.
12 najkrajších dievčat, ktoré lax a fotenie v bazéne, vírivvzišli z predchádzajúceho castin- kách wellness centra Grand
gu, bolo 2 dni v jednom kole. Pre- Hotela Bellevue.
Účastníčkam súťaže aj člebiehalo česanie, líčenie a fotografovanie na plagáty a na reklamné nom realizačného štábu pripramateriály do médií ako aj nakrúca- vili pracovníci hotela príjemné
nie reklamnej upútavky do 3 re- prostredie na prácu aj výbornú
gionálnych televízií /TV POPRAD, stravu. Večer 22.10. bol určeTV LIPTOV a KTV Kežmarok/. ný na voľný relax, ktorý prebiePriaznivci MISS TATRY budú môcť hal v príjemnom prostredí hotehlasovať za svoju favoritku aj v ka- lového lobby baru.
O celé sústredenie bol značtegórii MISS TATRY SYMPATIA a
ný záujem aj zo spolupracujúMISS TATRY INTERNET.
Vyžrebovaných súťažiacich ča- cich médií, ktoré sem poslali
kajú pekné ceny. Počas sústrede- svojich fotografov, redaktorov a
nia prebehli aj skúšky šiat, ku kto- kameramanov.
Celkom na začiatku si dievčarým sa dopasovávali exkluzívne lodičky. Veľkú časť svojho času ve- tá vyžrebovali svoje súťažné čísnovali účastníčky sústredenia ná- la, s ktorými absolvujú aj galavecviku chodenia ako aj nácviku čer - Finále MISS TATRY 2012 v
choreografií na predvádzanie jed- prostredí Kongresového centra
notlivých druhov oblečenia urče- Grand Hotela Bellevue dňa 14.
ného pre súťažný galavečer - Fi- decembra 2012 o 18.00 hod.,
nále MISS TATRY-2012. Súčas- kde Slovensko spozná prvé víťazťou sústredenia bolo aj posilňova- ky MISS TATRY pre rok 2012.
Finalistky MISS TATRY-2012 bunie vo fitness centre, plávanie, re-

dú súťažiť s týmito poradovými číslami:
1. Karolína Miková
2. Miriama Chmúrová
3. Frederika Kovalčíková
4. Katarína Francúzová
5. Annamária Kráľová
6. Bibiána Bachledová
7. Paulína Kriššáková

8. Patrícia Šebestová
9. Miroslava Chlebovcová
10. Barbora Sarnovská
11. Nicole Naelová
12. Jaroslava Hrošová
Fotografie zo sústredenia
nájdete na stránkach martinkrystynek.sk a najkrajsieslovenky.sk.

ZŠ Komenského súčasťou medzinárodného projektu
V školskom roku 2012 sa ZŠ na ulici Komenského vo Svite podarilo získať
grant z EÚ v rámci programu Comenius. Celoeurópsky projekt je zameraný
na spoluprácu škôl, učiteľov a ich žiakov z rôznych krajín Európy. Základnou
úlohou sú výmenné pobyty skupín žiakov a učiteľov, ako i vzájomné podelenie sa nielen o teoretické vedomosti, ale i praktické skúsenosti formou rôznych prezentácií, stretnutí a tvorivých dielni.
Po vypracovaní projektu hlavnou koordinátorkou Mgr. Silviou Karabínovou a schválení medzinárodného projektu Comenius s názvom
„Nature is the root of Europen understanding“,
privítali v ZŠ Komenského vo Svite 30 zástupcov zapojených škôl z Belgicka, Španielska,
Rumunska, Poľska a Francúzska. ZŠ Komenského, ako hlavný koordinátor projektu, zorganizovala prvé stretnutie v dňoch 16. - 21. 10.
2012. V dvojročnom projekte pôjde hlavne
o spoznávanie kultúr, regiónov, prírody a zároveň zdokonaľovanie komunikačných schopností v angličtine. Výstupom je spracovanie turistického chodníka v okolí každej školy,
s náučnými tabuľami geografie, fauny, flóry
a prvej pomoci. V súčasnosti žiaci na hodinách
výtvarnej výchovy maľujú logo projektu, v ktorom sa nachádzajú typické črty pre tému „Príroda je koreňom európskeho porozumenia“. de. Komunikačným jazykom projektu je angličNásledne budú žiaci všetkých ročníkov hlaso- tina. Zástupcovia krajín si prezreli priestory
vať o najvýstižnejšie logo. Všetky informácie školy a oboznámili sa s našim vzdelávacím sysbudú zdieľané na spoločnej webovej stránke a témom.
Na Mestskom úrade ich prijal viceprimátor
na výstavách na nástenkách každej školy.
Delegátov sme podľa tradičných zvykov aj s mesta Milan Lopušniak a na znak priateľstva
doprovodom ľudovej hudby privítali v priesto- sa zapísali do pamätnej knihy mesta. V areáli
roch školy chlebom a soľou. Prvý deň sme školy absolvovali sadenie stromu projektu –
spoločne absolvovali túru v Slovenskom raji, stromu priateľstva. Strom je symbolom prírody
pretože 6 európskych krajín má spojiť aj príro- aj celého projektu, a preto sa zasadí pred každa. A hoci nám počasie neprialo, boli naši pria- dou školou. Delegátov sme previedli naším
telia slovenskou prírodou nadšení. Program mestom, spoznávali okolie Svitu s odborným
pokračoval nasledujúce 2 dni na školskej pô- výkladom histórie. Večernou regeneráciou síl

v Aquacity sme pobyt hosťom spríjemnili. Nasledujúci deň absolvovali zahraniční učitelia
s našimi žiakmi tvorivé dielne, ktoré mali poslúžiť k tomu, aby sa deti zblížili, spoznávali čo je
typické pre tú ktorú krajinu, nadviazali priateľstvá a dorozumievali sa anglicky. Učili sa variť

belgickú čokoládu, vyrábať rôzne darčeky typické pre tú, ktorú krajinu, posunkovú reč, maľovať a nachádzať čo nás spája. Aj touto netradičnou formou vyučovania motivujeme žiakov
k učeniu sa cudzích jazykov a spoznávaniu kultúr európskych národov. Ďalšie 2 dni sme absolvovali návštevu symbolického cintorína na
Popradskom plese, túru na Kôprovský štít či
Hincove plesá. Päť aktívne strávených, zážitkami naplnených a angličtinou nasýtených dní
ubehlo ako voda. Najbližšie stretnutie sa bude
konať vo francúzskom Rauzan vo februári
2013 Silvia Karabínová, Monika Dudinská
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Spoločenská rubrika


NARODILI SA

Johana Matušeková, Lenka Moskáľová,
Marián Ondrej Kiska, Šimon Baláž.

 MANŽELSTVO UZATVORILI
Peter Farkaš a Eva Puchríková, Vladimír
Federman a Beáta Talpašová, Martin
Navrátil a Adriana Horká, Maroš Uhrík
a Marcela Bujňáková, Lukáš Šuták
a Anna Vnenčáková, Peter Lesný a Jana
Badáňová, Ladislav Žudel a Alexandra
Prokopyová, JUDr.Martin Mišenčík
a Mgr.Eva Tauberová

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
V prvú októbrovú sobotu bolo v obradnej sieni privítaných a do pamätnej knihy zapísaných 19 novonarodených detí.
Foto: S. Pjatak

Spomienka
DÀa 29. októbra
2012 uplynulo 10 rokov, ão nás navÏdy
opustila na‰a drahá
mamiãka, stará mama, prastará mama,
svokra a príbuzná

Helena Korpancová.
ëakujeme za tichú spomienku v‰etk˘m,
ktorí ste ju poznali.
Dcéry s rodinami.

Vyhotovujeme geometrické plány,
vytyčujeme stavby a pozemky.

Geodetická kancelária,
Štefánikova 7, Svit,
0903376570, 7757167
Kúpim časopisy ABC a pôvodné staré
hračky z obdobia socialistického Československa – automodely, vláčiky
a angličáky (matchbox). Kontakt:
Tel.: 0910 186 942.

Predám tatranský profil

Poďakovania
Aj touto cestou vyslovujeme úprimné poìakovanie rím. kat. pánovi farárovi ·.
Vitkovi, p.kaplánovi ·.Holubkoviãovi a
ich asistencii, Veronike Îoldákovej z
MsÚ a dychovej hudbe SviÈanka za vykonanie dôstojnej rozlúãky s na‰ou milovanou mamkou a starkou

Matildou Horevajovou.
ëakujeme aj v‰etk˘m Vám, ktorí ste ju
pri‰li odprevadiÈ na jej poslednej ceste.
Smútiaca rodina

ëakujeme úprimne zástupcom MsÚ p.
Mgr. J. Ry‰ovi a V. Îoldákovej, uãiteºom
ZU· a zamestnancom Pohrebn˘ch sluÏieb za vykonanie dôstojnej poslednej
rozlúãky s na‰ou drahou zosnulou mamkou

Biancou MALOTOVOU.
ZároveÀ ìakujeme pracovníkom ZOS vo
Svite za starostlivosÈ a opateru, ktorú jej
poskytli poãas pobytu v ich zariadení.
Smútiaca rodina

- perodrážka, brúsený
I. trieda 4,00 eur, II. trieda 3,00 eur
v ponuke aj dlážkovica a dokončovacie lišty.
Doveziem. Tel: 0915 863 227, 0911 168 982.

Vianočná pôžička
od PROFICREDITU
Pre zamestnaných a dôchodcov do 67r.
Pôžičajte si a získajte od nás darček 10
eur v hotovosti!!! Od 250 do 6000 eur.
Diskrétne - bez poplatku - bez REGISTRA.
Moyzesová 25, Poprad, 0911/913849

70 ROKOV
Pavlína Vojtková
75 ROKOV
Mária Schnágerová, Mária Fáberová,
Katarína Štulajterová, Michal Drobný,
Mária Janigová
80 ROKOV
Elena Novotná, Katarína Gajdošíková,
Mária Cierbusová, Ladislav Žukovský,
Ján Madzin
85 ROKOV
Ferdinand Lauko
91 ROKOV
Jozef Šurjak
93 ROKOV
Koloman Šipoš

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Klement Jenča (68 r.), Bianca Malotová (89 r.), Soňa Krajňáková (58 r.),
Elena Hudáková (63 r.), Matilda Horevajová (82 r.) ,Božena Poliačiková (92
r.), Mária Mišurdová (71 r.), Dušan
Tatranský (69 r.) a Pavel Kazár (81 r.).

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.

Nezabúdajú
Mesiac úcty k starším je obdobím, kedy ľudia majú možnosť pripomenúť si aj tých, ktorí už, žiaľ,
medzi nimi nie sú. S takouto myšlienkou prišiel Klub seniorov Bôrik pred Pamiatkou zosnulých
a pripravil v priestoroch Kultúrneho domu Pod Skalkou spomienkový kútik na bývalých členov klubu, ktorých mená zverejnili na tabuli. Veľmi pekná myšlienka a
vzdanie si úcty našim blízkym,
ktorí už medzi nami chýbajú.
Foto: W. Diczházy
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Motto:
„Človek je krásny nielen vtedy, keď
má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo
zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára
sa v hovore s deťmi do rokov, keď on
bol mladý....“

MESIAC ÚCTY
k starším
Október už tradične patrí Mesiacu
úcty starším. Pekné stretnutia plné
pesničiek, kultúrnych vystúpení,
spomínania, i stretnutí s predstaviteľmi mesta sa odohrávali na viacerých miestach vo Svite. Prinášame
z nich malé postrehy.

Program v ZOS-ke

Deň 24. október 2012 sa niesol v duchu „Október – mesiac úcty
k starším“ aj pre našich starkých v Zariadení opatrovateľskej
služby a denného stacionára. Uctili sme si šediny a upracované
ruky milým príhovorom, ale aj pesničkami v podaní Združeného
spevokolu Senior KD Svit. Spoločne sme sa im snažili spríjemniť
pobyt.
J. Soliarová – vedúca odd. VVSaSČ

Program pre zdravotne postihnutých

Tento mesiac – úctu k starším sme si pripomenuli dvakrát. Na posedení s Mgr.Troppovou 11. októbra nás usmernila, ako sa máme
stravovať, starať sa o svoje zdravie a duševnú pohodu. Pripomenula nám, že staroba je iba časť nášho života a aj v nej je krása.30.10.2012 nám spríjemnili odpoludnie deti z MŠ. Pod vedením svojich učiteliek nám zaspievali, zarecitovali a zahrali divadielko „ Ako dedko ťahal repku.“Pookriali sme a s novým elánom budeme prežívať ďalšie obdobie nášho života.
Za ZO SZZP Ľ. Kuzmíková
Seniori v DOS
Aj Klub seniorov na Štúrovej
ulici v Dome opatrovateľskej
služby si v októbri na slávnostnom stretnutí pripomenul Mesiac úcty k starším. Jeho účelom bolo vyvolať radosť zo stretnutia a pocit spolupatričnosti v
klubovej rodine.
Začalo sa tradične príhovorom
predsedníčky klubu B. Točekovej, básničkou v podaní M.
Trckovej, potom vystúpil združený spevácky zboru SENIOR
pod vedením A. Tokára a harmonikára E. Horňáka, ktorí veselými pesničkami s vtipnými
textami rozveselili prítomných
vrátane hostí - primátora mesta
R. Abraháma a predsedu ZO

Jednoty dôchodcov Slovenska
vo Svite a poslanca MsZ M. Jurčáka. Ten informoval členov klubu, z ktorých 23 sú členmi ZO
JDS, o niektorých aktivitách,
ktoré sa uskutočnia v krátkej dobe. Medzi ne určite bude patriť
novoročné stretnutie seniorov
mesta s primátorom a poslancami MsZ, kde seniori pripravia
vlastný program.
Ani tentoraz nezabudli na svojich jubilantov a prítomnej A. Janigovej a M. Schnágerovej pri
jubileu 75 rokov odovzdali kytičku a upomienkový darček.
V príjemnej atmosfére členovia klubu zotrvali pri spoločenskom posedení a malom občerstvení.
-ák-

Klub seniorov Bôrik
v mestskej časti Pod Skalkou 16.
októbra pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším organizoval v kultúrnom
dome spoločenské stretnutie.
Vo vyzdobenej sále privítal predseda klubu Alexander Tokár okrem
svojich členov aj hostí - za mesto
Svit Jarmilu Soliarovú, vedúcu oddelenia soc. činností, Mgr. Miroslava Jurčáka, poslanca MsZ a predsedu ZO JDS a Janku Bobulovú,
predsedníčku Únie žien v Pod Skalke.
Programom ich prišli pozdraviť deti z Materskej školy Pod Skalkou,
básničkou sa prihovoril aj Walter
Diczházi a kultúrny program vyplnil
spevácky zbor Senior.

A. Tokár nezabudol pripomenúť
najmä dobrú spoluprácu s Mestom
Svit, ktoré podľa možností cestou
primátora PaedDr. Rudolfa Abraháma, poslancov MsZ a odborných
útvarov mesta vytvára podmienky na
činnosť seniorov nielen v tejto mestskej časti, ale v meste Svit celkove.
M. Jurčák hovoril o aktivách seniorov a činnosti ZO JDS v meste a
J. Soliarová o úlohách a zámeroch
mesta v sociálnej oblasti. Tradíciou
klubu je, že v priebehu roka nezabúdajú ani na členov, ktorí si pripomínajú životné jubileá. Nebolo tomu
inak ani teraz a tak A. Tokár s kytičkou a malým darčekom obdaril jubilantky K.Gajdošíkovú a E. Novotnú
(na obr.)
-ák-

Potešenie od Liptova
Už tradične Mesto Svit nezabúda na tých občanov, ktorí patria do
kategórie seniorov. V októbri každoročne v kalendári podujatí nechýba aj také, ktoré má potešiť ich srdcia.
V piatok 19.októbra sa tým, ktorí pozvanie prijali, prihovoril primátor
R.Abrahám a odovzdal kytice vďaky predstaviteľom organizácií, ktoré
zastrešujú seniorské aktivity. Sú to obidva kluby dôchodcov, Jednota
dôchodcov Slovenska, Klub ABŠ a ZO zdravotne postihnutých. Všetkým bol venovaný darček v podobe vystúpenia FS Liptov z Ružom-vžberka – u divákov vyvolal úprimné úsmevy a radosť.

SVIT

12

Október v Mestskej knižnici vo Svite
Ako sa robí Zvonček
V dňoch 24. a 26. 10. 2012, počas svojho pobytu
vo Vysokých Tatrách, prijala pozvanie do našej
knižnice spisovateľka pre deti Danuša Dragulová–Faktorová.
Jej knihy sú plné básničiek, hádaniek i zaujímavých ilustrácií. Autorka sa okrem písania kníh venuje práci vo svojom vydavateľstve Daxe, zároveň pracuje ako šéfredaktorka
detských časopisov Maxík a Zvonček. Besedy sa zúčastnili žiaci prvého stupňa obidvoch základných škôl v meste.
Spisovateľka im prezradila ako sa vyrába časopis a predstavila im svoju tvorbu. Spolu hádali hádanky, vymýšľali riekanky a autorka im odpovedala na množstvo ich zvedavých
otázok. V závere každého obdarovala časopismi Maxik a
Zvonček, do ktorých im venovala autogram. Deti ju zasa obdarovali svojimi kresbami a potešili recitáciou.

Deti na besede so spisovateľskou Danušou Dragulovou-Faktorovou.

Beseda s Beou Bazalovou
Dňa 25.októbra sme pre verejnosť pripravili stretnutie so spisovateľkou Beou Bazalovou (na fotografii sedí vľavo). Učiteľka slovenčiny a výtvarnej výchovy žije v
Šahách. Vo voľnom čase sa venuje maľovaniu, pestovaniu byli-

niek a písaniu. Na škole vedie
žurnalistický krúžok a pracuje
tiež ako redaktorka miestnych
novín. Autorka nám prezradila, že
záľubu v písaní našla už v mladom veku, ale odvahu vydať knihu nazbierala až v roku 2008.
Vtedy vyšla jej prvotina Ako na
hojdačke, v roku 2009 vydala
knihu Láska na druhý pokus a o
rok neskôr román Obraz. Beseda bola spojená s prezentáciou
jej najnovšej knihy Nemiluješ, zo-

mrieš. Bea Bazalová v nej opísala skutočný príbeh - vraždu zmiznutej učiteľky z južného Slovenska. K tomuto kroku sa odhodlala
preto, že obeť bola jej blízkou
priateľkou a tragédia ňou hlboko
otriasla. Spísala príbeh cez slzy
len pre seba, no po rozhovore s
kamarátkiným synom sa rozhodla rukopis poslať do vydavateľstva. O honorár sa autorka roz-

Expedícia Mars
Začiatkom októbra sa v knižnici konala beseda
o kozmonautike s Michalom Vojsovičom, študentom gymnázia v Poprade. Michal Vojsovič je účastníkom prestížneho medzinárodného projektu Expedícia Mars. V rámci
tohto projektu sa zúčastnil viacerých aktivít, ktoré súvisia s kozmonautikou a výskumom vesmíru.
O svoje skúsenosti a vedomosti z tejto zaujímavej oblasti vedy sa
podelil so žiakmi obidvoch základných škôl vo Svite. Prednášku
obohatil o obrazové materiály vývoja kozmonautiky, prvých kozmonautov a kozmických letov. Účastníkov besedy prednáška zaujala
a spolu sa tešili z úspechov svojho bývalého žiaka a spolužiaka.

Zaujímavá beseda v škole
K významným osobnostiam mesta Svit patrí
priemyselník Baťa, o ktorom nám, tretiakom Strednej odbornej školy vo Svite, prišiel porozprávať
pán Vlha, absolvent Baťovej školy práce. Svojim
rozprávaním nás preniesol zo školy do čias jeho
mladosti.
Rozprával nám o práci v továrni, ale aj o živote
na internáte, či disciplíne. Počas besedy sme sa
dozvedeli informácie, fakty, skutočnosti, o ktorých
z nás vedel len málokto. S úsmevom a pochopením zodpovedal na otázky, ktoré sme mu ako zvedaví študenti položili. Zároveň naši študenti predviedli vzory uniforiem absolventov Baťovej školy
práce. Po besede sme sa spolu s pánom Vlhom
prešli k soche a pamätnej tabuli, kde sme sa odfotili. Ďakujeme pánovi Vlhovi za čas, ktorý s nami
strávil, ako aj za poznatky, ktoré nám utkvejú v pamäti. Ďakujeme.
Janka Milaniaková

hodla podeliť so synom svojej
priateľky, aby mu aspoň trochu
pomohla v plnení jeho snov.
Záujemcovia si na besede
mohli jej novú knihu zakúpiť a
získať i venovanie s podpisom.
Napriek smutnej téme bolo stretnutie s Beou Bazalovou - kultivovanou a príjemnou ženou veľmi
zaujímavé a tešíme sa na ďalšie
jej romány.
-dš-
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Z denníka polície

Volejbalový turnaj O MAJSTRA SVITU miešaných družstiev vyhral team S.
IDEÁL v zložení Rasťo, Vlado, Miro, Marcel, Mirka, Janka, Maťa a Miša. Druhí skončili Gumkáči a tretí ZUBNÉ PASTY. Turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev, spolu 41 volejbalistov. Za podporu pekne ďakujeme firmám TMR, a.s.,
a DOREMI.
M.Špiner

Stretnutie troch generácii
V nedeľu 6. októbra sa stretli deti, rodičia a seniori v KD na stolnotenisovom turnaji, ktorý zorganizovala Únia žien Pod Skalkou. Vďaka zakúpeniu stola Klubom
rozvoja športovej a kultúrnej činnosti občanov Pod Skalkou sa hralo pri štyroch
stoloch, piaty v podobe torty, ktorú pre víťaza upiekla p. J. Pavlicová, čakal na výhercu tomboly, ktorá bola vďaka sponzorom bohatá.
Zaregistrovalo sa 9 mužov, 6 žien a 9 detí. V kategórii mužov zvíťazil Miroslav Hric,
v kategórii žien Terézia Leskovjanská.
Z dievčat 1. miesto obsadila Emília Leskovjanská a za chlapcov Šimon Matušek.
Nielen športové ale i kultúrno-spoločenské podujatie pripravila ÚŽ pre občanov Pod
Skalkou. Pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším sme pozvali v nedeľu 14. októbra
na príjemné posedenie jubilantky našej
spoločenskej organizácie. Slovami básnika

i v milom príhovore predsedníčky ÚŽ sme
im poďakovali za celoživotnú prácu a obetavosť v prospech rodiny i spoločnosti.
Symbolickým kvietkom sme im prejavili
úctu a vďačnosť za rozdávanie pokoja, lásky a múdrosti, ktorým obohatili nielen svoju
rodinu ale i svojich priateľov. Želáme im
dobré zdravie, šťastie a spokojnosť ako
i veľa síl do ďalších plodných rokov života.
M.Černajová

Lampióny šťastia
Dňa 29.10.2012 o 18 hod. sa vo Svite - Pod
Skalkou uskutočnil už 4. ročník Kanadského lampiónového sprievodu. Aktívne členky
tamojšej Únie žien pripravili na privítanie
hrejivý punč a čaj. Z tejto akcie sa už stala
pekná tradícia, ktorú si napriek chladnému
počasiu nenechal ujsť veľký počet detí s rodičmi. Na záver sme vypustili " lampióny
šťastia" a tešíme sa na stretnutie o rok.

 25. septembra počas prevádzky pizzérie došlo
ku krádeži. Na okienku, na ktorom sa podarilo zlodejom vytrhnúť mriežku a sieťku bola kapsička, v
ktorej bol nefunkčný mobil a tiež finančný obnos.
Personál pizzérie zbadal róma, ktorý zobral kapsičku a v spoločnosti troch rómiek utiekol.
 25. septembra hliadka mestskej polície v súčinnosti so štátnou políciou čakali na možného páchateľa, ktorý sa dopustil krádeže v Poprade v predajni Kika. Po krádeži sa vybral peši po cyklochodníku do Svitu, kde bol zadržaný a následne predvedený na OO PZ Poprad.
 27. septembra prišla na útvar mestskej polície
nahlásiť krádež pani Irena Č. V nočných hodinách
sa niekto vlámal do jej domu na Ul. Fr. Kráľa cez pootvorené malé okienko a počas spánku jej spodnú
časť bytu prevetral, pričom sa mu podarilo ukoristiť
istú sumu peňazí. Po príchode štátnej polície a
technika z okresného policajného zboru Poprad sa
začalo vyšetrovanie a zaisťovanie stôp.
 4. októbra telefonicky nahlásil pán Š. zo Svitu,
že jeho najstarší brat mu volal z cintorína vo Svite.
Údajne si chce ľahnúť na hrob rodičov a ráno by
tam už ležal mŕtvy. Na základe poskytnutých informácii MsP prehľadala cintorín, kde nenašla nikoho.
Jozef Š. bol nájdený v meste, kde uviedol, že vyhrážky voči bratovi adresoval z pomsty, pretože ho
kedysi brat okradol o peniaze.
 6. októbra v skorých ranných hodinách prijala
hliadka telefonické oznámenie o vlámaní sa do rodinného poldomu na Ulici mierovej. Hliadka po príchode zabezpečila miesto činu až do príchodu
technikov a psovoda kriminálnej polície Poprad a
polície Svit. Túto krádež zaregistroval svedok, ktorý
popísal zlodeja ako osobu malého vzrastu, vo veku
20-30 rokov. Mal oblečenú čiernu bundu so svetlým pásom na chrbte, na ktorom mal zavesenú
čiernu tašku.
 11. októbra do nášho mesta zavítala líška. Prvú
návštevu absolvovala na Ulici Jilemnického. Okoloidúcu ženu si líška premerala a odbehla za garáže.
Potom navštívila okolie bývalého hotela Mladosť.
MsP o pohybe líšky v našom meste informovala
príslušný obvodný lesný úrad pôsobiaci v danom revíri, ktorý lov líšky vykonáva.
 14. októbra boli pristihnuté dve maloleté dievčatá, ako sa pokúšali dostať na balkón bytového
domu na Štefánikovej ulici a jednej z nich sa podarilo zobrať z balkóna igelitovú tašku. Na ich veľké prekvapenie sa v taške nachádzal odpad. Obe dievčatá
Jana P. a Alena G. pochádzajú z Batizoviec a jedna
z nich chcela zmeniť identitu vymysleným priezviskom, z čoho bola usvedčená lustráciou na OO PZ.
 18. októbra sa v predajni Sintra dopustila krádeže fľaše vodky Gizela H. z Novej Lesnej. Za tento počin bola ohodnotená blokovou pokutou.
 21. októbra bolo vyhlásené pátranie po nezvestnej 15 ročnej Ľuboslave J. z Matejoviec, ktorá
sa mala pohybovať v našom meste. Pri prehliadke
mesta sa nenašla, ale v nočných hodinách bol
zistený a nahlásený jej pobyt u kamaráta v Poprade.
 24. októbra v popoludňajších hodinách začala
riešiť MsP oznámenie o krádeži. František M. z Popradu zaplatil za tovar, ktorý mal v košíku. Za dve paštéty, ktoré mal vo vrecku bundy, zaplatiť nechcel.
Ku krádeži sa priznal, ale z dôvodu, že to nebola jeho prvá krádež, postupoval do riešenia OO PZ Svit.
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Basketbalistom sa nedarí
Basketbalisti extraligového Svitu už odohrali 7 zápasov, z ktorých len jeden vyhrali a to s Prievidzou doma
v pomere 84:82.
V ostatných dvoch zápasoch prehrali na palubovkách
súperov a to v Handlovej 82:69 a v Komárne 86:74. V
Komárne sa bodovo presadili aj ďaľší noví hráči, ktorých do družstva zapracováva tréner I. Fulgosi.Na bodoch sa podieľali: Henderson 29, Allen 18, Stewart
4,Findura1, Boyer 0 (Míčka 9, Latinovič 6, McNeal 5,
Znanec 2, Kovalík 0).
Najbližšie hrá BK Iskra Svit doma v stredu 14. 11.
o 18.00 s Levicami a 21. 11. s B. Bystricou. -ák-

Svitskí hokejisti na 6. mieste
Popradská hokejová liga pokračovala 6. kolom a po jeho dohrávke sa naši Sviťania- nachádzajú na 6.mieste.
Za HK SVIT hrajú terajší obyvatelia Svitu:
Ján Hyben, Ľubomír Leskovjanský, Juraj Bednarčík,
Peter Weiss(A), Dušan Sopoliga, Branislav Budzák,
Dušan Chlebák, Martin Depta (C), Kamil Dulovič, bývalí naši občania Jozef Fronc, Jozef Slušný a ďalší hráči z okolia nášho mesta.
František Dula
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Blue Tigers
Vulkán
Elite Forces
Sabres
CCCP
Svit
Tatry
Old

6
6
6
5
5
6
5
5

5
4
4
4
2
2
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0

0
1
2
1
3
4
5
5

70 : 30
45 : 29
52 : 33
33 : 26
27 : 45
23 : 40
24 : 42
22 : 51

Futbalisti okupujú desiatu priečku
Futbalisti FK Svit v poslednom 15. kole jesennej časti IV. ligy odohrali zápas v Haniske a vo vyrovnanom súboji prehrali o gól.
Haniska - FK Svit 2:1 (2: 1), gól
za Svit Badzík
Svit v poslednom zápase jesene nastúpil v zložení: Marušák – Šilon, Fridman, Macko, Pekarčík, Rusnák (77.
Petrilák), Jarkuliš (32. Koch), Kostolník, Jambor, Tropp, Badzík. Trénerom
bol Ján Kleščík, asistent Milan Jambor.
Svit po jeseni obsadil v tabuľke 10.
miesto, keď z 15 zápasov 5 vyhral, 6
remizoval a 4 prehral zo skóre 20: 20
a získal 21 bodov. Na 1. mieste skončila Bard. N. Ves so ziskom 31 bodov.
Do streleckej tabuľky sa zapísali:
Tropp 4, Rusnák 4, Badzík 3, Jambor
3, Chyba 2, Jarkuliš 2, Beller 1, Kosek
1.
Z rozhodnutia VsFZ sa 4. novembra
predohrávalo prvé jarné 16. kolo v ktorom Svit hral v Snine.

Snina - FK Svit 2:1 (1: 0),gól Poľanovský
M.Jambor – asistent trénera FK Svit:
„Domáci chceli čo najskôr rozhodnúť zápas aj za početnej diváckej kulisy, no nám
sa darilo udržiavať vyrovnanú technickú
hru na nie najlepšom trávniku v strede poľa, no nakoniec sme zápas prehrali, lebo
sme nedokázali opať dať viac gólov ako
súper. Táto slabina nás sprevádzala počas
viacerých zápasov jesene (v 6 zápasoch
nedali gól poz. red.), kde sme nedokázali
v koncovke uspieť. Je to škoda, lebo sme
aj u súperov hrali vyrovnané zápasy, no
bez gólov sa nedá vyhrávať. Počas zimnej
prestávky musíme na tom popracovať.“
Po 16. kole a pred zimnou prestávkou,
ktorá bude trvať až do 31. marca 2013 si
Svit udržal 10. miesto a v druhom jarnom
kole na jar doma sa stretne so Sabinovom.
-ák-
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Bežci v októbri
7.10. 2012 - Košice - Medzinárodný maratón mieru
(42 195 m) (takmer 100 bežcov z rôznych krajín
sveta, medzi nimi cca stovka žien)
Celkové poradie - muži, ženy bez rozdielu veku
86. Peter Gallik - 3:09:33 hod
263. František Gallik - 3:31:42 hod
319.Danica Božová - 3:37:25 hod (medzi ženami 19.)
Muži od 60 rokov: 4. F. Gallik
Ženy od 40 rokov: 4. D. Božová
7.10.2012 - Majstrovstvá Slovenstva v maratóne
mužov a žien bez rozdielu veku
(konané v rámci MMM)
Muži bez rozdiele veku:
19. Peter Gallik
28. František Gallik
Ženy bez rozdielu veku: 4. D. Božová

Staršie žiačky Iskry Svit už niekoľko rokov robia radosť svojim basketbalovým priaznivcom. Aj v tomto súťažnom ročníku sa 14–15-ročné žiačky postarali a športový zážitok v Iskra Aréne vo Svite, keď v poslednom dvojkole v prvý novembrový víken hostili súperky z basketbalových stredísk z B. Bystrice a Ružomberka. V oboch zápasoch si po veľmi dobrých výkonoch zo súpermi poradili. Je to výsledok doterajšej
veľmi dobrej cieľavedomej práce trénerky Michaely Drobnej, aktívnej pomoci BK
Iskra Svit, rodičov žiačok ale i samotných aktérok, ktoré na sebe už niekoľko rokov
aktívne pracujú. Ich športové majstrovstvo v zápase s Ružomberkom/ na obr. Svit
je v bielom/ ocenila aj trénerka Ružomberka, bývalá úspešná hráčka tohto klubu IveFoto: M. Jurčák
ta Bieliková.

Úspešné staršie žiačky

10. 10.2012 - Beh ulicami obce Smižany
Ženy od 35 rokov (5 km): 1. D. Božová (bez rozdielu veku 2. za pretekárkou z Ukrajiny)

BKM Bardejov - MŠK Iskra Svit 61:75 (28:43), body Drobná 21, Sojáková 12
CBK Košice - MŠK Iskra Svit 62:60 (26:30), bodyUkaová 15, Grigerová 14
Danax Košice - MŠK Iskra Svit 43:82 (23:41), body Drobná 18, Grigerová 12
MŠK Iskra Svit - Union Košice 100:22 (46:4), body Drobná 20, Grigerová 16

13.10.2012 - Sliezsky dom - Vysoké Tatry - Memoriál Jozefa Psotku
Horskí bežci: 2. Tomáš Kačmarčík

Priebežná tabuľka po 6 kole:
1. MBK Ružomberok
6
2. BK ŠKP B. Bystrica
6
3. MŠK Iskra Svit
4
4. Danax Košice
5
5. CBK Košice
4
6. Union Košice
5
7. BKM Bardejov
4

20.10. 2012 - Žilina - Deň supervytrvalca - Majstrovstvá SR v behu na 50 km
(medzinárodná účasť)
Muži od 60 rokov: 2. F. Gallik (bez rozdielu veku 14.)

6
3
3
2
3
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0
3
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3
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4

470:287
352:315
317:188
305:268
250:232
121:467
201:259
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J. Ryša
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