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Mestské zastupiteľstvo Svit prerokovalo

Rok úspor a čistoty
Poslanci Mestského zastupiteľstva sa 29. marca 2012 zišli na svojom 14. riadnom zasadnutí. Po procedurálnych otázkach ako určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľbe návrhovej komisie
primátor mesta Rudolf Abrahám na základe súhlasu poslancov udelil slovo PhDr. Františkovi Drozdovi, PhD., ktorý informoval poslancov o žiadosti OZ Familiaris na spolufinancovanie Nízkoprahového
centra.
Táto problematika bola už raz prerokovaná v mestskom zastupiteľstve a
teraz opätovne predložená na základe

doplnenia žiadosti o ďalšie konkrétne
fakty, ktoré požadovali poslanci MsZ.
Nízkoprahové denné centrum pre

deti a rodinu Familiaris uvažuje uviesť do prevádzky
čo najskôr, po zápise do registra poskytujúcich sociálne služby. Mestské zastupiteľstvo po diskusii poslancov a vyjadrení A. Balogovej, ved. odd. SMMaE
žiadosť občianskeho združenia Familiaris zobrali na
vedomie.
Rokovanie pokračovalo predložením správy o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra mesta Svit Ľ.
Budzáka a plnení uznesení MsZ za obdobie od 1. 1.
2012 do 15. 3. 2012. Poslanci správu zobrali na vedomie.
Poslanci schválili Dodatok č. 1/ 2012 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 1/ 2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Svit a Dodatok č. 2/2012 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 3/2006 o podmienkach finančných príspevkov a spôsobe realizácie
(Pokrač. na 2. strane)

Deň tanca

Námestie prešlo kolaudáciou
V závere marca sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci kolaudácie stavby „Revitalizácia verejných priestranstiev v
centrálnej zóne mesta Svit“. Kolaudácie sa zúčastnili Mesto Svit ako investor, zástupcovia zhotoviteľa, stavebný dozor mesta a príslušníci dotknutých orgánov štátnej správy.
Foto: S. Ľach

www.svit.sk

Tanečný odbor SZUŠ Fantázia sa ako každoročne zúčastnil súťažnej prehliadky na domácej pôde. Podtatranské osvetové stredisko v Poprade už
niekoľko rokov organizuje pre žiakov základných
škôl, tanečné kluby, základné umelecké školy - tanečné odbory a centrá voľného času prehliadku
nefolklórneho tanca Deň tanca 2012.
V Dome kultúry vo Svite reát. Najviac si účasť na
za spolupráce s oddele- súťaži užili naši najmenší
ním kultúry mesta Svit sa prváci, ktorí leteli za úspepredstavilo v dňoch 22. a chom na rakete „Cestou
23. marca okolo 700 de- ku hviezdam“. Skúsenejtí v kategóriách do 11 ro- šie žiačky piateho ročníka
kov a 12–15 rokov. V získali ocenenie za chokaždej kategórii súťažili reografiu „Tichý oceán”.
jednotlivci a duá, malé Choregrafie vytvorila tréchoreografie do 10 čle- nerka a choreografka Janov a veľké choreografie na Gregorová.
Prajeme veľa ďalších
11–24 členov. Naši tanečníci uspeli s bilanciou úspechov a ďakujeme.
vp
dvoch cien v podobe zlatého pásma s titulom lau-

Na Dňoch tanca, ktoré sa opäť konali vo Svite, vystúpili medzi cca
700 účinkujúcimi aj viaceré domáce kolektívy – na foto S.Pjataka
TS Štýl zo ZUŠ vo Svite s choreografiou „Výjav faraóna“.
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Presná formulácia interpelácií poslanca J. Babčáka
1. V akom štádiu prác je proces aktualizácie územného plánu mesta Svit?
2. Je podpísaná zmluva s obstarávateľom ÚPM? (posledná odpoveď
p. Kromkovej „ odo dňa podpísania zmluvy, do šiestich týždňov bude vypracovaná a odovzdaná štúdia , ktorá sa vyvesí na webovú stránku mesta na pripomienkovanie, následne bude predložená MsZ“)
Udržiavanie aktuálneho stavu Územného plánu mesta Svit je sústavný neprerušený proces, ktorý prebieha od
jeho schválenia mestským zastupiteľstvom v roku 2007. Patrí medzi základné územnoplánovacie činnosti Mesta
Svit, ktoré vykonáva postupom a spôsobom určeným stavebným zákonom.
Pretože sa od roku 2007 zmenili
niektoré predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia mesta, mestské zastupiteľstvo súhlasilo zo začatím obstarávania viacerých zmien územného plánu
mesta, o ktoré požiadali občania mesta,
spoločnosti, ale i také, ktoré boli vyvolané potrebou mesta. K marcu 2012 bolo
spracovaných, prerokovaných a schválených päť zmien. Jedna zmena je predložená na posúdenie krajskému stavebnému úradu a ostatné sú v rôznom stupni prípravy a rozpracovanosti.
Zmluvné vzťahy mesta s obstarávate-

ľom a spracovateľmi (návrh zmeny;
hodnotenie vplyvov zmeny na životné
prostredie) sú uzatvárané priebežne za
použitia ustanovení a postupov zákona
o verejnom obstarávaní.
Konkrétnejšie môžeme uviesť, že napr. v mesiaci apríl 2012 bude otvorené
prerokovanie zmeny v lokalite Bagrovisko a Mesto 2012 (zmeny, ktoré vzišli z
preskúmania Územného plánu - 25
zmien) a pripravuje sa schvaľovanie
zmien v lokalite Hotel Mladosť a Pri plavárni.
Zmluva s obstarávateľom ÚPM je
podpísaná, štúdia k mestským zmenám
Mesto 2012 je rozpracovaná, došlo k
oneskoreniu jej odovzdania z dôvodu
chýbajúcich podkladov z katastrálneho
úradu, ale v apríli odovzdaná bude
a bude k nej otvorené prerokovanie.
Ing. Andrea Kromková
vedúca úseku ŽP a TČ MsÚ

Mestské zastupiteľstvo vo Svite
(Dokončenie z 1. strany)

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v
oblastí sociálnych vecí.
Vedúca odd. ŽP a TČ Andrea
Kromková predložila na základe
návrhov poslancov plán priorít
mesta v roku 2012, poslanci
ho vzali na vedomie bez určenia
poradia kvôli nedostatku finančných prostriedkov.
Poslanci schválili žiadosť o
odkúpenie časti priľahlého
pozemku k rodinnému domu
súpis. číslo 131 v k.ú. Svit na
základe žiadosti vlastníka rodinného domu Ing. Vladimíra Kolarika a vyjadrení vlastníkov bytov.
A. Balogová - vedúca úseku
ekonomických činností predložila rozpočtové opatrenie „Obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta“ ako reakciu na Výzvu č.
1/2012 Prešovského samosprávneho kraja, podľa ktorej
by u neinvestičných výdavkov
40 % predstavovalo čiastku 1
334 eur spolufinacovanie Mesta a u investičných čiastku
3 334 eur z rozpočtu Mesta.
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrh schválilo s tým,
že prostriedky sa použijú na rekonštrukciu pamätníka pad-

lým v II. svetovej vojne vo Svite v parku pred a. s. Chemosvit.
Poslanci ďalej schválili predĺženie termínu uznesenia
MsZ vo Svite č.34/2012, časť
B na termín do 31.05. 2012, týkajúce sa vypracovania smernice potrebnej k plánovaným
zmenám Územného plánu mesta.
Schválili zmenu uznesenia
MsZ vo Svite č. 109/2002 zo
dňa 27. 06.2002 na text: „Výšku nájomného v 26-bytovom nájomnom dome súp.č.. 890 na
Ul. záhradnej vo Svite vo výške
3,97 %-ného podielu z obstarávacích nákladov 781 327,60
eur predmetného bytového domu v zmysle platných právnych
predpisov“.
Poslanci zobrali na vedomie
prehľad hospodárenia Mesta
Svit za obdobie 01/201202/2012 s tým, že ako uviedla
A. Balogová, úlohou všetkých v
roku 2012 je maximálne šetriť
na nákladoch vo všetkých činnostiach.
V interpeláciach poslanec
M. Bezák sa opýtal riaditeľa TS,
kedy sa počíta s opravou cesty na Ul. Štúrovej od Ul. Komenského. J. Žiak odpovedal,
že okamžite ako dodávatelia zabezpečia výrobu cestnej hmoty.

Máte záujem o byt?
MESTO SVIT
vyhlasuje v zmysle § 9a zákona 138/1991 Zb. a §
281-288 Obchodného Zákonníka obchodnú verejnú súťaž (OVS) na odpredaj nehnuteľností (holobyty) s príslušenstvom, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoloč. častiach a zariadeniach
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku,
v zateplenom zrekonštruovanom bytovom dome
na ul. Jilemnického vo Svite súp. č. 838, vchod
č. 37, 2. podlažie:
 OVS 5/2012: 3-iz byt č. 9, podlahová plocha
72,21 m2, 2 loggie.
Minimálna kúpna cena 42.400 €.
 OVS 6/2012: 2-iz byt č.10, podlahová plocha
49,11 m2, 2 loggie.
Minimálna kúpna cena 28.800 €.
 OVS 7/2012: 2-iz byt č.11, podlahová plocha
46,96 m2, 2 loggie.
Minimálna kúpna cena 28.900 €.
 OVS 8/2012: 3-iz byt č.12, 72,50 m2, 3 loggie.
Minimálna kúpna cena 42.600 €.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 5-8/2012
sú zverejnené na stránke www.svit.sk a na úradnej tabuli Mesta Svit.
Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční dňa
16.4.2012 o 14,30 hod. a dňa 23.4.2012 o 14.30
hod.
Termín na predloženie súťažných návrhov:
do 25.4.2012 do 12.00 h.

Poslanec J. Babčák predložil
písomne interpelácie týkajúce
sa procesu zmien ÚPN mesta
Svit a žiadal o písomnú odpoveď, ktorá je uverejnená v dnešnom vydaní novín (str. 2 - hore).
Poslanec M. Berkeš sa opýtal
na stav riešenia podchodu
pod železničnú trať, ktorý mala urobiť Národná diaľničná spoločnosť v súvislosti s výstavbou
diaľnice D1. Podľa primátora R.
Abraháma a poslanca J. Babčáka podchod je stále reálny a je v
pláne NDS.
Poslanec I. Zima sa pýtal na
zničený chodník pred spoločnosťou Billa. Opravu bolo odporučené uskutočniť TS mesta
na základe jednania s vedením
Billy.
Poslanec M. Jurčák sa pýtal
na kolaudáciu námestia pred
Domom kultúry. Podľa vyjadrenia A. Kromkovej námestie
bolo v 13. týždni tohto roku skolaudované a s uvedením do prevádzky vrátane fontány sa uvažuje v apríli 2012.
V diskusii sa poslanci zaoberali stanovením ďaľšieho postupu odpredaja bytov v bytovom dome na Ul. Jilemnického súp. č. 838 (Mladosť), rokovaním mesta Svit s vedením spoločnosti Chemosvit,
a. s., o otázkach zaujímajúcich
obe strany, ako napr. IBV v lo-

kalite Mladosť, využitia bloku
„A“ v Mladosti a parkovných
plôch a ďalšie. Na rokovaní bola prerokovaná požiadavka o
financovanie žiadanej zmeny
územného plánu mesta, možnosť riešenia finančnej výpomoci postihnutému športovcovi, a riešenie havarijneho
stavu strechy na futbalovom
štadióne.
Poslanec M. Jurčák informoval MsZ o podujatí organizovanom ku Dńu Zeme s cieľom
zmobilizovať ľudí k aktivitám,
ktorými prispejú ku krajšiemu a
čistejšiemu životnému prostrediu a upozornia na potrebu jeho
ochrany. Po prvom organizovaní
takéhoto podujatia Ministerstvom životného prostredia v
uplynulom roku sa v roku 2012
do tejto akcie zapojí aj mesto
Svit, kde koordinátorom je
Mestská knižnica a odborový
zväz Mestského úradu vo Svite.
Účastníkmi tejto akcie v piatok
20. apríla vo Svite budú deti
materskej školky, žiaci základných škôl, Jednota dôchodcov
na Slovensku, občania mesta
vo Svite, Mestský úrad Svit a
Mestská knižnica Svit. Podujatie bude spropagované dostupnými prostriedkami v meste a je
spojené s environmentálnou výchovou.
-r-
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Deň učiteľov...
Keď sme boli malí, rodičia sa nás snažili vychovávať, ísť nám príkladom a byť vzorom.
Neskôr, keď sme začali chodiť do školy, zistili sme, že detským idolom nemusia byť len
rodičia. Už od začiatku, keď sme zasadli do
školských lavíc ako malí vystrašení prváčikovia a spoločne so spolužiakmi sme začali vnímať osobu, ktorá nás previedla tou významnou časťou života, a to životom školáka.
Možno práve v tento deň sa mnohí učitelia zamýšľajú nad svojím povolaním. Zrejme sú to otázky takmer pre všetkých rovnaké – „prečo som si práve ja vybral (vybrala)
toto povolanie, či mi to stojí za námahu
a nervy.“ Veríme, že nakoniec všetci učitelia
prídu k záveru, že práve toto povolanie je určitým poslaním, že každý z nich sa snaží dať
zo seba čo najviac. V každom žiakovi, ktorý
odchádza zo školy, je čosi z učiteľa.
Deň čo deň sme plní nadšenia očakávali, čo nové nám prezradia, vyrozprávajú
a stále sme sa mali na čo tešiť. Niekedy to

bol úsmev, smiech alebo radosť, ktorú sme
spolu zdieľali, alebo spôsoby ako si dokážu
poradiť nielen s problémami a starosťami,
o ktoré sme sa postarali my, ale mnohokrát

Zamyslenie sa
aj s našou nešikovnosťou a netrpezlivosťou.
Inokedy to bol prenikavý charizmatický hlas,
ktorý nás mal usmerniť, ukázať nám cestu,
ako sa dá všetko zvládnuť, ak sa čo i len
trošku snažíme. Nielenže nás učia čítať, písať, počítať, ale učia nás spolupracovať, pri-

jímať kompromisy, robiť rozhodnutia. Aj keď
učiteľ nemôže nahradiť žiakom rodinu, svojím prístupom sa ich snaží usmerniť
a pomôcť im. Cieľom vari každého učiteľa je
vykresať z dieťaťa človeka, podchytiť to, čo
je v ňom pozitívne, vyzbrojiť žiakov do života
vedomosťami, ktoré zúročia, či už v ďalšom
štúdiu alebo v samotnej praxi.
To najkrajšie na nich je ich nekonečná
energia, ktorá z nich vyžaruje, životný elán,
optimizmus, ktorý je pre nás dôležitý
a v neposlednom rade učiteľská láska
k žiakom, študentom a ku svojej práci.
Tak ako nachádzame oporu u svojich rodičov, takisto ju máme aj u učiteľov. Preto si
zaslúžia našu vďaku nielen na „Deň učiteľov,“ ale po celý rok. Za veľmi náročnú prácu želáme všetkým učiteľom veľa síl do ďalších rokov ich učiteľskej práce.
Dominika Horníková,
Jakub Pyrta – SOŠ Svit

Svitskí učitelia sa stretli v gala...
Posledný marcový piatok patril slávnostnému stretnutiu učiteľov školských i predškolských zariadení na území nášho mesta. Po príhovore primátora mesta R.Abraháma sa o
program postarala ZUŠ vo Svite a tanečníčky z krúžku ZŠ Mierová ulica (na obr. vľavo).
Na obr. hore kolektív učiteľov ZŠ Komenského.
Foto: S. Pjatak

Krížová cesta

Aj tohto roku sa od Mestského úradu pohol sprievod
veriacich kresťanov, ktorý absolvoval 14 zastavení
Krížovej cesty na pamiatku umučenia a ukrižovania
Ježiša Krista. Veľký piatok bol požehnaný aj pekným
počasím, čo sa odzrkadlilo v hojnej účasti obyvateľov
Svitu.
Foto: S. Pjatak
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Seniori nechcú “sedieť za pecou”
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite hodnotila
svoju činnosť v druhom roku trojročného funkčného obdobia na výročnej členskej schôdzi 21. marca v kultúrnom stredisku Pod Skalkou.
Členskú základňu v súčasnosti
predstavuje 83 členov a vedie ju
9- členný výbor. Ako bolo konštatované v správe o činnosti za
rok 2011, činnosť pozostávala
najmä z napĺňania záujmov členov, úloh nadriadených orgánov
JDS a možností výboru ZO JDS.
Pozitívne bola hodnotená účasť
členov na poznávacom zájazde v
okolí Starej Ľubovne, zorganizovanie okresných športových dní
vo Svite, spoločenské podujatia
organizované mestom Svit, ale i
aktivity pri skrášľovaní okolia parku pri Dome opatrovateľskej služby, na cintoríne a pri kultúrnom

stredisku Pod Skalkou na jar a na
jeseň, ale i zapájanie sa seniorov
do okresnej súťaže literárnej
tvorby a do ďalších aktivít.
ZO JDS vo Svite venovala mimoriadnu pozornosť spolupráci s
Klubom Smer SD, kde organizovali stretnutie seniorov pri príležitosti výročia oslobodenia Československa a SNP aj za účasti poslancov NR SR. Aj tohtoročné rokovanie ZO JDS sa uskutočnilo
za prítomností poslanca NR SR
Petra Šucu, predsedu Klubu
Smeru SD Ladislava Havlíka a zástupcov mesta Svit - riaditeľa TS
Júliusa Žiaka. ZO JDS práve pro-

Na hodnotiacej schôdzi predseda OV JDS RNDr. M. Brejčák
ocenil prácu v JDS manželov Diczhaziových, B. Točekovej (na
obr.) a V. Michalíka.
Foto: A. Gejdošová
stredníctvom poslancov NR SR
za Smer SD mieni aj naďalej aktívne sprostredkovávať názory a
pripomienky členov - seniorov k
sociálnej a spoločenskej problematike na Slovensku, kde je najmä u seniorov zanedbávaná celospoločenská sociálna a zdravotná starostlivosť zo strany štátu.
Pre rok 2012 výbor ZO JDS zabezpečil viaceré činnosti pre
svojich členov, z ktorých je možné spomenúť napr. zapojenie sa
do celoslovenskej akcie ku Dňu
Zeme, zameranej na čistotu svojho mesta, organizovanie besedy
k zákonu o sociálnych službách,
ktorý vstúpil do platnosti od marca 2012, účasť na II. ročníku
Okresných športových hier vo

Svite, možnosti regenerácie členov v Spolcentre vo Svite vďaka
podpore Nadácie Chemosvit a
mnohé ďalšie aktivity.
K zaujímavým novým aktivitám v
roku 2012 bude určite patriť návšteva členov JDS na pracoviskách firiem skupiny Chemosvit
a Finchem pri príležitosti Dní
mesta Svit a návšteva rokovania
poslancov NR SR v Bratislave.
Výbor ZO JDS vo svojej činnosti vychádza z dobrej spolupráce s
mestom Svit, podnikateľskými
subjektami na území mesta, orgánmi JDS, klubom Smer SD a
snaží sa zabezpečovať aktivity
pre svojich členov v zmysle Stanov JDS.
Mgr. M. Jurčák, predseda ZO

Svetový deň vody – „zlato tretieho tisícročia“
Vode bola daná čarovná moc, byť miazgou života na
Zemi.
Leonardo da Vinci
Svetový deň vody je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka
vznikla v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí
a rozvoji v Riu de Janeiro.
Aj naša škola si pripomenula
22. marec svojimi aktivitami. Žiaci sa počas celého dňa venovali
problematike vody. Na hodiny biológie si pripravili prezentácie na tému „Znečisťovanie vodných tokov“,vyučovanie tiež oživili témou „Vodné cicave“
a pripravili projekty o vydre riečnej,ondatre pižmovej a bobrovi
vodnom. Na chémii v 8. ročníku
sa dozvedeli o význame, vlastnostiach,typoch, skupenstvách
vody a kolobehu vody v prírode.
Problematike vody nemalú pozornosť venovali aj na hodinách
anglického jazyka - k téme veľmi

kreatívne a nápadito posobili
trojrozmerné diela našich deviatakov,ktoré fascinujúco dotvárali
atmosféru tohto dňa a skrášľovali priestory školy. Vďaka vode si
aj niektorí žiaci 1.- 4.ročníka pripomenuli význam vody pre človeka,rastliny a zvieratá. V encyklopédiách, časopisoch, novinách zisťovali rôzne informácie
o vode,živote vo vode, ktoré si
navzájom odovzdávali prostredníctvom projektov, literárnych
prác, básničiek, ilustrácií, riešili
tiež zaujímavé úlohy kamarátky
„Kvapky.“ Nikto sa nenudil.
Bol to zaujímavý deň, ktorý

vzbudil pozornosť a vyprovokoval potrebu zamyslieť sa, ale
i nutnosť šetriť a chrániť tak

vzácny zdroj života VODU.
Mgr.Bibiána Javoreková
ZŠ Komenského Svit
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Ceny mesta pre rok 2011
Aj tohto roku sa budú udeľovať a odovzdávať najvyššie
mestské ocenenia ľuďom, ktorí sa významnou mierou podieľali na rozvoji mesta v rôznych oblastiach života. Udeje
sa tak ako vždy v rámci slávnostného zasadnutia MsZ, ktoré sa bude konať v júni 2012 počas Dní mesta Svit . Tejto
slávnosti sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia – teda široká verejnosť.
Keďže je potrebné pristupovať k oceňovaniu čo najobjektívnejšie,
každoročne sa aj prostredníctvom týchto novín obraciame na širokú verejnosť, aby nám písomne doručila svoje návrhy na ocenenie osobností Cenou mesta pre tento rok.
Je potrebné, aby tieto osobnosti spĺňali nasledujúce kritériá
určené štatútom mesta:
 vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno – prospešnej činnosti.
 významné pričinenie sa o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
 činnosť pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho
občanov.
To sú kritériá na udelenie Ceny mesta Svit – udelenie Ceny primátora je v kompetencii pána primátora a je v hierarchii ocenení za
Cenou mesta. Ak však máte návrhy, radi ich prijmeme a budeme o
nich rokovať.
Návrhy zasielajte do 7.mája 2012 na adresu: Mestský úrad,
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit. Veríme, že aj tohoto roku sa
nám s Vašou pomocou podarí nezabudnúť na nikoho, kto si takúto
pozornosť zaslúži.
-vž-

Riaditeľstvo Základnej školy
na Mierovej ulici vo Svite
Vás pozýva na 3. celoškolskú
odbornú konferenciu na tému

Svit a jeho okolie
dňa 10. mája 2012 o 15.00 hodine
v priestoroch školskej jedálne.

ĎAKUJEM
všetkým občanom mesta Svit,
ktorí ma podporili vo voľbách
do NR SR svojím preferenčným hlasom.
Všetkým občanom, ktorí budú
potrebovať moju pomoc budem k dispozícii v mojej poslaneckej kancelárii v Poprade na Alžbetinej ulici
372/5 (vo dvore vpravo),
vždy v pondelok od 13.30
do 16.30 a vo štvrtok od
9.00 do 12.00 hod., ak v
tomto čase nebude zasadať
parlament. Všetci ste srdečne
vítaní.
Monika Gibalová,
poslankyňa NR SR

Výsledky volieb do NR SR vo Svite
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V Mesiaci knihy školáci pri škôlkaroch
Keď mám peknú knižku v ruke
- hoci neveľkú –
je to, akoby som stretla
dobrú priateľku.
Kadečo mi vyrozpráva,
čo ja nepoznám,
zavedie ma do ďaleka,
hore ku hviezdam.
Knihy - pre niektorých neoddeliteľná súčasť
povinného čítania a učenia sa, pre iných, aj
čas oddychu, relaxu a poučenia. Niekto má
rád knihy veršov, iní obrázkové knihy o zvieratkách, rozprávky, bájky, povesti či knihy
o prírode, zo života, knihy zo sveta vedy a
techniky, cestopisy a životopisy, dobrodružné
knihy, atlasy či encyklopédie.
Aj žiaci ZŠ Komenského oslavovali tento
mesiac s knihou v ruke. Z mnohých akcii, ktoré pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov
v našej škole, sa vydarila aj návšteva tretiakov
v obidvoch svitských MŠ. Žiaci z 3.A vybrali zo
svojej knižnice rozprávkové knižky a vybrali sa
ku škôlkarom, prečítať im rozprávku pred spaním. Ukázali tak svoje čitateľské zručnosti

a zároveň rozsievali semiačka záujmu o knihy
u budúcich čitateľov. V obrázkovom kvíze overovali svojich kamarátov, ktoré knižky sa im
páčia, čo im čítajú rodičia či pani učiteľky
v škôlkach, a ktorých rozprávkových hrdinov
už poznajú. Ukázali im aj staré knižky, ktoré sa

PRIDAJTE SA AJ VY!

Do 2. ročníka celoslovenského podujatia sa prihlásilo i Mesto Svit – materské a základné školy, MO Jednoty dôchodcov Slovenska, mestský úrad
a mestská knižnica. Vyzývame obyvateľov bytových a rodinných domov, aby
tiež priložili ruku k dielu a prispeli ku krajšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu. Po oznámení svojej aktivity u koordinátora akcie – v mestskej knižnici bude zaregistrovaná vaša účasť i zabezpečený odvoz odpadu.

zachovali z čias ich praprastarých rodičov
a na záver vymaľovali svoje najobľúbenejšie
rozprávkové postavy v omaľovánkach, ktoré si
pre ne pripravili.
Mgr. Monika Dudinská
učiteĺka ZŠ Komenského

Pod Skalkou
nový vysielač!
Spoločnosť Antik Telecom vybudovala vysielač aj
v mestskej časti Pod Skalkou, čím výrazne zväčšila
svoje pokrytie v meste Svit.
Táto časť s rodinnými domami je už pokrytá signálom
a obyvatelia môžu využívať pripojenie na internet s rýchlosťou
až 24 Mbps prostredníctvom WiFi technológie a pevnú telefónnu linku s volacím programom 30+10 za cenu 17,92 €
mesačne. "Spoločnosť Antik Telecom má dlhodobé plány
s mestom Svit, čoho dôkazom je aj sprístupnenie nášho internetu do mestskej časti Pod Skalkou. Budeme sa aj naďalej snažiť zväčšovať svoje pokrytie nielen v meste Svit ale aj
v okolitých obciach," uviedol hovorca spoločnosti Antik Telecom.
Firma Antik Telecom poskytuje tzv. Triple Play služby. Čiže
vysokorýchlostný internet prostredníctvom optického kábla
alebo WiFi pripojenia, digitálnu televíziu s celkovou ponukou
vyše 150 TV kanálov a pevnú linku v rámci, ktorej sa telefonuje bez poplatkov. Záujemcovia sa môžu registrovať alebo
informovať na čísle 052/3012345 alebo na svit.antik.sk.

Kultúrne a spoločenské programy v apríli
do 30. apríla 2012 - Mestská knižnica
„Fotografie a fotoobrazy“
výstava autora Vladimíra Janků

26. apríla o 15.30 h zasadačka MsÚ
15. riadne zasadnutie poslancov
MsZ

18. a 19. apríla 2012 o 18.00 h - sála
Domu kultúry
„ZEM MENOM LÁSKA -“
- program SZUŠ a UK Fantázia Svit pre verejnosť. Vstupné: 2,- €

30. apríla 2012
Stavanie a ohrávanie májov,
zapálenie vatry a májová veselica
Námestie J. A. Baťu o 16.00 h
16:45 - Pod Skalkou,
17:30 - Koliba Svit

20:30 Zapálenie vatry.
Účinkujú FS Jánošík a Jánošíček, ĽH Bystrianka, ĽH Mlátok a DSS “Kolovrátok” pri
ZUŠ Svit, HS “Z hadice šlajfík” a DJ Miňo.
3. mája 2012 o 16.00 h - Dom kultúry
Slávnostná akadémia ku Dňu matiek
a 60. výročiu založenia ZŠ Komenského –
pre verejnosť
Vstupné: dobrovoľné
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Koniec zimného obdobia - začiatok života v záhradách
Aj keď sa zdá že príroda v zime spí a oddychuje, o dobrom záhradkárovi sa to povedať nedá. V tomto období
prebiehajú členské schôdze, kde sa hodnotí predošlý
rok, ale zároveň sa pripravujú plány na tento rok.
Už máme za sebou prvé zháňanie sadeníc či semien, uložené
sú vrúble na štiepenia a urobený
plán novej výsadby a súvisiacich
jarných postrekov. Predtým, si
však každý dobrý záhradkár ošetrí stromy aj jarným rezom. Veď na
neošetrené stromy vystriekame o
polovicu viac drahých postrekov
a to je veľká škoda. Nie každý to
vie, alebo dokáže a neodborný
zásah by mohol stromu viac
uškodiť, ako pomôcť. Preto každoročne OV SZZ v spolupráci s
predsedami mestských ZO organizujú odborné ukážky rezu stro-

Okienko
záhradkára
mov. V tomto roku sa uskutočnili
ukážky v šiestich záhradkárskych
osadách (Kacvinky- Ľubica, Dubina II- Poprad, Záhrada Poprad Veľká, vo Svite v ZO Breziny, Štokava I a Máj). My máme odborníkov, pomológov – pánov Korenku, Joppu, Zelka a Eštvánika,
ktorí v dňoch 17., 24., a 31 marca uskutočnili odborné prednášky s praktickou ukážkou jarného

rezu stromov pre registrovaných,
prídomových členov, ako aj pre
širokú verejnosť, po prvýkrát s
účasťou viac ako 200 záujemcov.
V tejto aktivite chceme pre záujemcov uskutočniť v máji ukážku
štiepenia a v júni ukážku letného
rezu na rodivosť.
Veríme, že budeme pomáhať
mnohým záhradkárom zvyšovať
si svoje vedomosti, ale aj zlepšovať prístup k ošetrovaniu stromov
a tým aj zvyšovať úrodu vo svojich
záhradách.
Takto môžeme hrdo prezentovať výpestky na výstave ovocia a
zeleniny pri príležitosti 55-teho
výročia založenia Slovenského
zväzu záhradkárov, ktorú mestské ZO uskutočnia koncom septembra 2012 v našom mes-

te.Garantom tejto výstavy bude
ZO SZZ Breziny. Chceli by sme
sa zúčastniť aj celoslovenskej súťaže „Jablko roka a Hrušky v
Trenčíne 2012“.
Po výstave podporíme výpestkami predškolské zariadenie.
Obraciam sa výzvou ku každému pestovateľovi , aby si nechávali obaly po výsadbách plodín na
označenie exponátu na výstave
názvom odrody výpestku.
Verím, že v spolupráci s vedením mesta a sponzormi, budem
môcť vyhlásiť aj verejnú súťaž o
najkrajšie exponáty, ktoré oceníme vecnými cenami a mimoriadny bude ohodnotený pohárom
okresného predsedu SZZ a primátora mesta.
Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ Poprad

Okresná organizácia Únie žien
Slovenska v Poprade
a Mesto Svit

vyhlasujú súťaž o titul

ŽENA ROKA 2011
Cieľom súťaže je zaktivizovať občanov mesta i okresu pri hľadaní zaujímavej, pracovitej a jedinečnej ženy
s kladnými charakterovými vlastnosťami, ktorá si zaslúži titul Žena roka
2011.
Zároveň chceme touto cestou prejaviť
úctu a lásku ku ženám – matkám, vzdať obdiv ich obetavosti, huževnatosti, odvahe,
pracovitosti a materstvu.

Jánošík opäť svoje dievčatá nesklamal....
Napriek chladnému počasiu sa chlapci z FS Jánočík vybrali po Svite i do okolitých obcí, aby
vykúpali i vyšibali svoje kamarátky zo súboru tradičným „nemilosrdným“ spôsobom. Bezmocnosť odchytených dievčat v rukých „Jánošíkov“ je evidentná.....
Foto: S. Pjatak

Chovatelia hodnotili
Pod Skalkou sa stretla ZO Slovenského zväzu chovateľov, aby zhodnotila činnosť 24 členov za rok 2011 a prijala nové úlohy na rok 2012.
Trápi ich okrem iného aj malý záujem mladých o túto ušľachtilú činnosť. Chovatelia Pod
Skalkou chovali v roku 2011 rôzne druhy hydiny a zvierat, a to hrabavej hydiny, vodnej hydiny, holubov, zajacov. Stav zvierat ostal na úrovni roku 2010.
Medzi úspešných chovateľov sa radí Dušan
Karkošiak, ktorý sa pravidelne zúčastňuje výstav a dostáva aj ocenenia, čo teší aj našu organizáciu. Zúčastnil sa výstavy v Nitrianskom

Rudne s králikom baranovitým. Na výstave
v Letanovciach a Poprade sa zúčastnil pán
Kovalčík aj s rodinnými príslušníkmi.
Výbor vyzval členov, aby si chovný materiál,
ktorý kupujú, dobre preverili a dodržiavali hygienické podmienky chovu. Ďalej upozornili
členov organizácie, aby získavali pre chovateľskú činnosť aj mladých ľudí. Výbor zabezpečoval pre členov aj nákup krmiva a získané prostriedky použili pre činnosť organizácie. E.H.

Podmienky súťaže:
Do súťaže môže poslať svoje návrhy občan, inštitúcia na základe týchto kritérií:
 záchrana ľudského života
 obetavá zodpovedná matka, dcéra,
starajúca sa o choré deti, alebo starých rodičov
 víťazstvo nad zákernou chorobou
a opätovné začlenenie sa do života
 opatrovateľka starých ľudí
 niekoľkonásobná darkyňa života
 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 2011 posielajte na adresu:
OO Únie žien Slovenska
Jilemnického 838/36
Ľ.Kederová (č.t. 0904 879 926)
059 21 S v i t
do 7.5. 2012
Návrh musí obsahovať meno a adresu
navrhovanej osoby, dôvod návrhu a meno
navrhovateľa – občana, resp. inštitúcie.
Vyhodnotenie bude prebiehať na slávnostnom podujatí ku Dňu matiek v máji 2012.
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Prijatie pri príležitosti životného jubilea
21.marca 2012 prijal primátor mesta Dr. Rudolf Abrahám v obradnej sieni mesta najstaršieho aktívneho člena Zboru pre občianske
záležitosti (ZPOZ) pána Jozefa Skokana pri príležitosti jeho 85. narodenín. Prijatia sa zúčastnili členovia Malého mužského zboru, poslanci MsZ Mgr. Mária Smatanová, Milan Lopušniak a tajomník ZPOZ nášho mesta Mgr. Ján Ryša.
Foto: A. Pálešová

Poďakovania
ëakujeme pracovníkom technick˘ch sluÏieb, muÏskému speváckemu zboru, dychovej hudbe a v‰etk˘m
priateºom a známym,
ktorí sa pri‰li dôstojne
rozlúãiÈ

s Jozefom PADY·ÁKOM,
ktor˘ zomrel 14. 3. 2012 vo veku 85 rokov.
Smútiaca rodina
  
Úprimne ìakujeme v‰etk˘m za vykonanie dôstojnej rozlúãky s na‰ím zosnul˘m
manÏelom,otcom a star˘m otcom

Jánom TURâEKOM,
ktor˘ nás navÏdy opustil 4. 3. 2012. Rodine,b˘val˘m spolupracovníkom, susedom a priateºom ìakujeme za prejavy sústrasti, ktor˘mi sa snaÏili zmierniÈ ná‰
hlbok˘ Ïiaº. ManÏelka a dcéra s rodinou
  
S bolesÈou v srdci touto
cestou ìakujeme, vedeniu a. s. VÚCHV, a. s.
Chemosvit, ZOS vo Svite, b˘val˘m spolupracovníkom, ãlenom KAB·, v‰etk˘m priateºom, známym a susedom, ktorí sa na poslednej ceste 27. marca 2012 pri‰li rozlúãiÈ s

Spomienka
DÀa 19. apríla
uplynie 30 rokov
od chvíle, kedy nás
vo veku 53 rokov
navÏdy
opustil
môj manÏel a ná‰
otec Ján LOPATA.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manÏelka
Rozália, deti Jaroslav, Ján, BoÏena
a Kamila a ostatná rodina.

Spomienka
DÀa 14. mája 2012
uplynie 30 rokov,
ão nás navÏdy
opustil vo veku 49
rokov ná‰ drah˘
manÏel, otec a star˘ otec

Jozef OLEâKO.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou na neho spomínajú
manÏelka, syn Jaroslav s rodinou
a nevesta Katarína s rodinou.

Ing. Ivanom DIAâIKOM, DrSc.,

AK SI NEŽELÁTE

ktor˘ nás navÏdy opustil vo veku nedoÏit˘ch 84 rokov. ëakujeme za kvetinové dary i prejavy sústrasti, ktor˘mi sa snaÏili
zmierniÈ nás hlbok˘ Ïiaº.
Smútiaca rodina

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.

Spoločenská rubrika


NARODILI SA

Dalibor Oprendek, Sarah Diabelková, Alex
Žilka, Kevin Lakatoš, Vanesa Bujňáková, Vanesa Vnenčáková, Dominika Servátková,
Oliver Sýkora, Václav Petráček, Dávid Marhefka, Lea Hudáková.

 MANŽELSTVO UZATVORILI
Ján Záhoranský a Štefánia Benková

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Mária Kačmárová, Jozef Ilčík, Anna Michaláková, Agnesa Fábryová, Alžbeta Hlavčáková, Dušan Tomeček
75 ROKOV
Anna Puková, Helena Lecká, Bernadeta
Kopčáková, František Lešičko, Gabriela
Dubielová, František Slezák
80 ROKOV
Mária Králiková,Terézia Vančová, Jozef
Zelený, Zuzana Orolínová
85 ROKOV
Ema Marschallová, Jozef Skokan, Ondrej
Knut
95 ROKOV
Anna Katreniaková.

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Viktória Soľavová, Vincent Seman, Ján
Turček, Jozef Osvald, Jozef Drobuliak,
Jozef Padyšák, Oľga Drozdová, Věra Slivovská, Ing. Ivan Diačik, DrCs., Mária
Lunačková, Ing. Ivan Kollár, CSc. Helena Ficová, Terézia Spodníková.
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Stretnutie jubilantov na Mestskom
úrade vo Svite v marci.
Foto: A. Pálešová

Tvorivé dielne
deviatakov
Spolupráca strednej školy so základnou
môže mať rôznu podobu.
Učitelia Strednej odbornej školy vo Svite
našim deviatakom najskôr predstavili svoju
školu, informovali ich o možnostiach výberu
študijných odborov a uplatnení absolventov.
Potom sa skupinám žiakov 9.A a 9.B venovali v rámci tvorivých dielní rôzneho zamerania - napríklad stavbe robota s diaľkovým ovládaním.
D. Božová
ZŠ Mierová

Marec v MŠ Pod Skalkou
Marec bol pre našu MŠ mesiacom pestrým na rôzne
podujatia. Deti oboch tried mali pekný zážitok z návštevy knižnice vo Svite, kde bol pre ne pripravený pestrý
program.

Úspešný biologický projekt

Pracovníčky knižnice previedli
deti priestormi, ukázali kníhy primerané veku a nezabudli zdôrazniť, ako správne s knihami
zaobchádzať a starať sa o ne.
Žiaci navštevujúci dramatický
krúžok, predniesli deťom ukážky z poézie a prózy a jednoduchú dramatizáciu, ktorú si aj naše deti mali možnosť vyskúšať.
Ďalším milým zážitkom v našej
MŠ bolo divadelné predstavenie divadla Vrešťadlo zo Spišskej Novej Vsi s predstavením
“Snežní ľudkovia”, ktoré svojou
symbolikou zamávalo odchádzajúcej zime a prebúdzajúcej

sa jari. Obohatené bolo hudobným sprievodom a piesňami.
Deti si odnášali so sebou okrem
pekného zážitku aj poznanie
hodnoty priateľstva pre každého z nás.
Po niekoľkomesačnej prestávke sa deti konečne dočkali a
mohli pokračovať v plaveckom
výcviku na plavárni vo Svite. Tešili sa na plavčíčku Táňu a zábavné aktivity vo vode, ktoré pre
ne pripravila. A mohli ukázať, že
sú už o niečo starší a odvážnejší, než naposledy.
Mgr. I. Kňazovická
MŠ Pod Skalkou

Detská burza ošatenia
Únia žien Slovenska vo Svite vás pozýva na detskú burzu jarného
ošatenia a športových potrieb
17. - 20. apríla miestnosť nad poštou
17. - 18. marca 2012 od 14.00 – 18.00 h príjem čistých a nepoškodených vecí
19.- 20. marca od 8.00 – 17.00 hod. - predaj vecí
23. marca od 12.00 hod. - 16.30 - vrátenie nepredaných vecí.

Lenka Zimová, žiačka 9.B triedy ZŠ Svit, Komenského ulica sa dňa
16.marca 2012 zúčastnila krajského kola biologickej olympiády v Prešove s projektom na tému Prezimovanie lykožrúta smrekového. Tomuto projektu s veľkým zanietením sa venovala dva školské roky. Bolo to podrobné spracovanie aj s možnosťou využitia tejto problematiky vo vyučovaní biológie. V silnej konkurencii Lenka získala krásne 3.
miesto. Tešíme sa z jej úspechu a veríme, že v takomto zanietení
ochrany prírody bude naďalej pokračovať.
T. Dubjelová
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Tri skvelé podujatia
V priebehu niekoľkých týždňov sa členovia historického krúžku pri ZŠ na Komenského ulici vo Svite mohli zúčastniť troch výborných podujatí.
Prvým z nich bola výstava Egypt – dar Nílu, ktorá bola spojená s prednáškou a besedou o egyptských faraónoch a bohoch. Žiaci sa na nej veľmi pútavou formou dozvedeli
veľa nových informácií o starovekom Egypte.
Ďakujeme Podtatranskému múzeu v Poprade, že túto zaujímavú výstavu zorganizovalo.
Druhým podujatím bola beseda s Pavlom
Dvořákom – historikom a popularizátorom

histórie, autorom množstva kníh a scénárov,
publicistom a vydavateľom. Naše očakávania
naplnil vrchovate. Svojim vystúpením potvrdil, že je rovnako skvelý rozprávač historických príbehov „na živo“, na televíznej obrazovke i na stránkach svojich kníh. Ďakujeme Mestskej knižnici vo Svite za túto výnimočnú príležitosť.
A do tretice – chceli sme si vyskúšať ako

Žatva ocenení
Každý školský rok sa od októbra do mája nesie v znamení vedomostných,
umeleckých a športových súťaží. Na našej škole je dávnou tradíciou zapojiť
žiakov do čo najväčšieho počtu, pretože účasť na nich je potvrdením kvalitnej práce pedagógov a sústavnej práce s talentovanými žiakmi. Ale nielen to.
Príprava na ne je motivujúcim faktorom pre
žiakov pri výbere strednej školy, v príprave na
svoje budúce povolanie, alebo príležitosť zasúťažiť si v školskom kole a súperiť s ostatnými o postup do vyššieho kola.
Aj v tomto šk. roku sme už absolvovali 13
vedomostných, 7 umeleckých, 7 športových
súťaží v okrese Poprad, z toho 3 s postupom
na kraj, 1 do celoslovenského kola.
Mesiace február, ale najmä marec priniesli najväčšie úspechy našich žiakov.
1. miesto v biologickej olympiáde – Nela Gloríková ( postup na kraj),
2. miesto v dejepisnej olympiáde – Simona

Molitorisová (postup na kraj),
2. miesto v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – Jana Petrovská, Kristína
Petrovská,
2. miesto v biblickej olympiáde – Miriam Krettová, Zuzana Krettová, Sára Krettová,
bronzové pásma z Dňa tanca pre krúžok
Country s Katkou a tanec skupiny dievčat –
Terézia Gáliková, Katarína Mičianová, Lenka Nagyová, Viktória Chovancová, Alena
Balážiková,
3. miesto vo volejbale chlapcov,
3. miesto v chemickej olympiáde – Timea Mihoková,

sa asi natrápili naši predkovia v praveku, kým
si vyrobili účelnú a peknú keramickú nádobu. A tak sme využili možnosť a zúčastnili
sme sa na tvorivej dielne, ktorú viedol renomovaný majster keramikár pán Peter Smik.
Zistili sme, že práca s hlinou je nádherná, ale
náročná na skúsenosti a zručnosť. Za túto
príležitosť ďakujeme výtvarnému odboru Základnej umeleckej školy vo Svite a jej milej
pani učiteľke Kolumberovej. Tešíme sa na
ďalšie obohacujúce podujatia.
Členovia historického krúžku
ZŠ Svit Komenského ul.

3. miesto v celoslovenskej multimediálnej súťaži „Vedci medzi nami“ – Nela Gloríková,
4. miesto v chemickej olympiáde - Kristína
Petrovská,
4. miesto v basketbale chlapcov,
5. miesto vo fyzikálnej olympiáde – Adam Alexaj.
Školu reprezentovalo úspešne vyše 90 žiakov. Niektorí z nich boli úspešní vo viacerých
súťažiach: Nela Gloríková, Kristína Petrovská,
Jakub Šalamon, Filip Kušnír, Jana Petrovská,
Kristián Levocký, Adam Alexaj, Miriam Krettová, Patrik Reľovský. Všetkým patrí naše uznanie. Ďakujem pedagógom, rovnako i rodičom,
vedúcim školských krúžkov za mimoriadne
úsilie a obetavosť v práci s deťmi.
Ak sa rodičia budúcich prváčikov budú rozhodovať, ktorú školu si pre svoje dieťa vybrať,
myslím si, že toto kritérium - kvalitné vzdelávanie a práca s nadanými deťmi – by malo rozhodnúť.
Mgr. Luďa Szabová
riaditeľka ZŠ Mierová

Knihy našich dedov
Hovorí sa, že kniha je najlepší priateľ človeka. A v
dnešnom ,,počítačovom svete,, to platí dvojnásobne.
Môžeme smelo tvrdiť, že kni- vorský z 2.A našiel knihu z roku
ha tu bola, je a stále bude. A aká 1784 a Emka Enekešová z 1.A
bola v minulosti? To sa snažili doniesla knihu z roku 1796.
žiaci zo ZŠ Komenského 2 vo „Krásne úlovky!“. 'Objavili sa kniSvite zistiť. Hľadali, zbierali, trie- hy náboženské, ale aj kuchársdili staré knihy, ktoré im poskytli ke, či rozprávkové.
Úspech žiakov pri hľadaní
ich starí rodičia či prastarí rodičia. A naozaj sa mali čím po- najstaršej knihy svedčí o tom, že
chváliť...knihami starými aj cez ani stará kniha nezapadne pra200 rokov. Deti si ich vek a ce- chom a má aj po rokoch svoje
nu ani nevedeli predstaviť. Naj- čaro.
staršia kniha, ktorú sa podarilo
Mgr. Milica Molnárová
zohnať je z roku 1775. Adam JaKomenského 2 Svit

Tvorivá práca s novými pomôckami
Materská škola vo Svite sa ako jedna z dvoch v Prešovskom kraji zapojila do projektu Materská škola budúcnosti, zameraného na rozvoj
digitálnych kompetencií učiteliek. Ponúka im podnety na tvorivú prácu
detí s digitálnymi hračkami. V rámci projektu sa v marci konal vo Svite
odborný seminár Integrácia digitálnych technológií do každodenných
aktivít detí predškolského veku, na ktorom sa stretlo 42 učiteliek z okresu Poprad. Hlavným cieľom seminára bolo spoznať digitálne technológie a digitálne hračky: programovateľná včela – Bee –Boot, digitálny mikroskop, detská kamera, mikrofón a interaktívna tabuľa pre predprimárne vzdelávanie. Integrácia digitálnej technológie do materskej školy nie
je hlavným cieľom edukačného procesu, ale je prostriedkom ako rozvíjať každú z rozvojových oblastí detí.
Mgr. A. Milonová
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Pestrý marec v knižnici
Mestská knižnica vo Svite usporiadala v marci - Mesiaci knihy viacero podujatí, ktorých
cieľom bolo podporiť čítanie detí a mládeže.
Začiatkom mesiaca sa deti z materskej školy
dozvedeli všetko o vzniku a výrobe kníh a prváci boli slávnostne zapísaní za čitateľov
knižnice.
14. marca navštívila knižnicu
najmladšia slovenská spisovateľka Stela Brix, ktorá má v súčasnosti 14 rokov. Písať začala už
ako desaťročná a v dvanástich jej
vyšiel prvý diel dobrodružnej trilógie pod názvom Na kopci strašidiel. Neskôr vychádzajú ďalšie
diely V hrobke bohov a Štôlne
dvoch tvárí. Štyria kamaráti
z trilógie vystupujú i v jej poslednej knihe Nástrahy panského
sídla, ktorú vydali minulý rok. Autorka nám pútavo porozprávala
o svojich knihách, ktoré si aj sama ilustruje. V súčasnosti navštevuje školu pre nadané deti
v Bratislave. Rada číta, píše, recituje, hrá divadlo, kreslí a lezie
po stromoch. V našej knižnici sa

s ňou stretli takmer jej rovesníci
z oboch základných škôl. Na besede nebola núdza o veľmi zaujímavé otázky, na ktoré Stela vtipne a s humorom odpovedala.
16. - 22. marca sme sa s deťmi opätovne zapojili do celoslovenského podujatia Deň ľudovej
rozprávky. Deti mali za úlohu prečítať určené rozprávky a tí, ktorým
čítali rodičia alebo súrodenci vyplnili čitateľské knižky a oznámkovali ich. Potom si svoje získané
rozprávkové vedomosti vyskúšali
v teste. Testovania sa u nás zúčastnilo 59 žiakov z obidvoch základných škôl a zo správnych odpovedí sme vylosovali 3 výhercov:
Maja Bangu z Gerlachova, Sebastiána Hudáka a Riša Bobka
z Batizoviec. Malú odmenu si
môžu vyzdvihnúť v knižnici vo Svite. Nemusia zúfať ani ostatní súťažiaci, pretože všetky testy sme ešte zaslali do celoslovenského losovania.
19. - 26. marca sme prichystali pre deti a mládež výstavu nových kníh spojenú s hovorenou bibliografiou a kvízom.

nás i so synom Paľkom, ktorý
študuje čínštinu a španielčinu
priamo v Číne, čo bola tiež zaujímavá téma na besedu. Autor diskutoval o svojej práci, ale prezradil zaujímavosti i zo svojho
profesijného a osobného života.
Všetci sme sa presvedčili, že je
neuveriteľne pútavým a originálnym rozprávačom. Stretnutie bolo ukončené autogramiádou a
záujemcovia si mohli zakúpiť
i niektoré tituly z jeho bohatej
tvorby.
29. marca sme slávnostne
ukončili 8. ročník celoslovenskej
súťaže Čítame s Osmijankom.
Podujatia sa tento rok zúčastnilo
88 610 detí zo 776 miest a obcí
na Slovensku. Žiaci tretích ročníkov zo Základnej školy na ulici
Mieru vo Svite počas celého
školského roka usilovne riešili
súťažné otázky. Deti písali roz-

Knižnicu navštívilo
31 triednych kolektívov zo základných
škôl i zo Špeciálnej
základnej školy vo
Svite. Veríme, že
knižky všetkých zaujali a čo najskôr si
ich požičajú a prečítajú.
27. marca sme Najmladšia slovenská spisovateľka Stela
pre obyvateľov mes- Brix.
ta a okolia pripravili
zaujímavú besedu s historikom, publicistom, scenáristom a autorom literatúry faktu
Pavlom Dvořákom. Napriek tomu, že vyštudoval históriu, pracoval najprv ako redaktor vo viacerých časopisoch a novinách.
O našej histórii pripravil okolo sto
rozhlasových relácií i niekoľko televíznych cyklov. Napísal tisícky
článkov a okolo tridsať kníh. Založil a vedie vydavateľstvo RAK.
Je nositeľom významných ocenení. Jeho kniha Krvavá grófka
bola na Slovensku vyhlásená za
najkrajšiu knihu ilustrovanú fotografiami a Stopy dávnej minulosti
1 za najkrajšiu knihu roka 2002.
Kronike anonymného notára
Autor literatúry faktu Pavel Dvořák.
udelilo UNESCO cenu za najkrajšiu knihu roka 2001. Navštívil

Najlepší čitatelia Peter Kubaský a Natália Šoltisová.

www.mapamesta.sk

právky, skúšali slovné hračky,
kreslili vysnívané mesto, v ktorom by chceli bývať, či kreslili
vlastný rodostrom. Ako poďakovanie za prácu ich prišli potešiť
svojim vystúpením deti z hudobného a divadelného odboru ZUŠ
vo Svite pod vedením Martina
Fečundu.
Pri tejto príležitosti knižnica vyhodnotila najlepšieho detského čitateľa za rok 2011. Kráľom čitateľov sa stal s počtom 57
prečítaných kníh Peter Kubaský,
na druhom mieste sa umiestnila
Natália Šoltisová, ktorá prečítala
42 kníh a 35 prečítaných kníh
zabezpečilo tretie miesto Natálii
Zajacovej. Všetkým čitateľom
srdečne gratulujeme a prajeme
im ešte veľa čitateľských zážitkov.
Mgr. D. Šipošová
Mestská knižnica
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Z denníka polície

Prevencia proti drogám
Vo februári sa na SOŠ vo Svite uskutočnila „Preventívna akcia“ zameraná
na prevenciu drogovej činnosti. Akciu
viedol Mgr. kpt. Kamil Polivčák z Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície
v Prešove so svojimi kolegami z letiska
Poprad. V úvodnej časti boli študenti
oboznámení s najčastejšími drogami,
ktoré sa vyskytujú v našom regióne a
ich účinkami na ľudský organizmus. V
ďalšej časti boli študenti informovaní o
trestnoprávnej zodpovednosti za držanie, prechovávanie, či distribúciu drog.

Inzeráty
Vyhotovujeme geometrické plány,
vytyčujeme stavby a pozemky.

Geodetická kancelária,
Štefánikova 7, Svit,
0903376570, 7757167
 Predám málo používanú automat.
práčku CANDY, rozmery 70x51x40
cm, plnená zhora. Cena 28 eur.
Tel.: 052/7757187.

V závere boli poučení ako sa majú
správať pri policajnej akcii a zásahu policajných psov. Preventívnu akciu
ukončila praktická ukážka psov, cvičených na vyhľadávanie drog .
Preventívna akcia mala u študentov
veľký ohlas. So záujmom počúvali informácie o drogách, o ich účinkoch,
formách a diskutovali o trestnoprávnej
zodpovednosti za prechovávanie drog.
PhDr. Iveta Hájovská
SOŠ Svit

Predám tatranský profil
- 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.
Dám do dlhodobého prenájmu dvojizbový prerobený byt vo
Svite. Byt sa nachádza na prvom
poschodí, v dobrej lokalite Svitu,
má balkón a je kompletne zariadený. Kontakt: 0917 452 466.

 25. februára František B. bývajúci v mestskej
časti Pod Skalkou nahlásil informáciu o krádeží troch
medených odkvapových rúr z miestneho kostola.
Vzniknutú škodu 330€, ktorú spôsobili neznámi páchatelia, začala riešiť štátna polícia Svit.
 28. februára došlo k vlámaniu do Obchodného
centra vo Svite na Ulici SNP. Na miesto sa dostavil
technik so psovodom a spolu so štátnou políciou zabezpečovali stopy po vlamačovi, ktorý sa dostal do
budovy pomocou rebríka, vytlačil okno a pokračoval
až po záložňu. Dostal sa do záložne,ale krádež sa mu
vďaka alarmu zabezpečovacieho systému trezoru,
nevydarila.
 28. februára v popoludňajších hodinách chceli
navštíviť klientku zariadenia DOS dvaja ľudia rómskej
národnosti, ktorí sa vydávali za pracovníkov poisťovne. Návšteva sa im nevydarila, pretože keď klientka
začala telefonovať svojej neveste, obaja vzali nohy na
plecia. Potencionálni podvodníci zmizli z mesta veľmi
rýchlo, bez stopy.
 6. marca na Ulici Štúrovej pri štadióne vodič odstaveného vozidla nezabezpečil auto proti pohybu a
toto sa samovoľne uviedlo do pohybu ku obchodom
na Kopčeku. Pri tejto udalosti nedošlo k žiadnemu
zraneniu ani poškodeniu vozidla.
 8. marca na SAD ležal muž Ján S. z Popradu. Bol
pod vplyvom alkoholu a s najväčšou pravdepodobnosťou mal zlomeninu ľavej nohy. V žiadnom prípade
nechcel ošetrenie RZP, preto ho hliadka MsP po vzájomnej dohode vyprevadila na lekárske ošetrenie na
polikliniku vo Svite.
 10. marca v neskorých nočných hodinách vyhľadal hliadku MsP Slavomír K. zo Svitu. Oznámil, že jeho 15 ročná dcéra neprišla domov a nemôže sa s ňou
spojiť, pretože mala vypnutý telefón. Hliadka na základe jej fotografie prekontrolovala okolie mesta a pohostinské zariadenia, ale dievča sa nepodarilo nájsť.
 13. marca bola mestská polícia privolaná do predajne Sintra, kde z kamerového záznamu predošlého
dňa zistili zamestnankyne predajne krádež rybacích
konzerv. Hliadkam polície osoby, ktoré kradli, neboli
známe,ale niekoľko záznamov z ďalších kamier poskytne predajňa polícii k vyriešeniu krádeže.
 14. marca na stanovišti taxíkov rozbíjal visiaci zámok na bicykli Ľubomír Č. z Batizoviec. Spoločnosť
mu robil maloletý Nikolas Č. tiež z Batizoviec, ktorý
údajne stratil kľúč od visiaceho zámku bicykla, ktorého je on majiteľom. Privolaná hliadka OO PZ Svit prevzala túto udalosť do svojej kompetencie.
 16. marca sa do objektu Mariíno dielo dobíjal
mladík Marek P. zo Spišského Štiavnika, ktorý bol v
stave opilosti riadne dezorientovaný. Myslel si, že sa
nachádza vo svojej obci. Keďže disponoval finančnou hotovosťou, hliadkou privolaný taxík ho odviezol
domov.
 18. marca horeli tri kontajnery na Ulici I. Krasku,
Ul. mierovej, Ul. Kukučínovej a v priebehu týždňa horel aj kontajner na Ulici 9. mája, kde museli zasahovať hasiči. Tieto horiace kontajnery hovoria o tom, že
vzniknuté požiare nie sú vecou náhody.
 23. marca hliadka MsP pri kontrolnej činností objavila v informačnej miestnosti SAD Vieru V. z Liptovskej Tepličky, ktorá bola zjavne pod silným vplyvom alkoholu, veľmi ťažko komunikovala. Keďže zmeškala
posledný autobusový spoj a nemala peniaze na taxík,
hliadka ju nechala v tejto miestnosti do rána.
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Jarné „prázdninovanie“
Dievčatá a chlapci, ktorých rodičia boli v čase jarných prázdnin zaneprázdnení a nemali možnosť ich
tráviť na lyžiach
alebo výletmi, si
mohli vybrať z ponúkaných aktivít
Centra voľného
času vo Svite.
V pondelok sme organizovali Basketbalový turnaj nádejných talentov, kedy
vo vzájomných zápasoch súperili dievčatá
a chlapci. Víťazom sa
stali mladší žiaci z
BKM Poprad, druhé
miesto patrilo mladším
žiakom z domáceho BKM, ktorých trénerom
je pán V. Kováč, tretie miesto obsadilo domáce družstvo mladších žiačok MŠK Iskra
Svit, pod vedením pani H. Ščavnickej a
štvrté skončili „prípravkárky“ ŽBK Whirpool
Poprad.

Streda mala opäť súperivý charakter. V šachovom turnaji, systémom každý s každým
v dvoch kolách sa stretli členovia šachového krúžku CVČ a priaznivci tohto športu.
Víťazom I. kategórie sa stal Matej Kováč,
1. miesto v II. kategórii obsadil Peter Hutník.
Rozhodovali: pán M. Petr a pán J. Budiš.
Šumienkovský večer bol spojený s nocovaním v priestoroch CVČ a bol zameraný
predovšetkým na zábavu, súťaženie, nočné
hry, ale aj vzdelávanie mládežníckych dobrovoľníkov Šumienky.
Veríme, že všetkým, ktorí dali prednosť aktivitám s CVČ pred leňošením sa u nás páčilo a budú sledovať ďalšie podujatia, ktoré
pre Vás pripravujeme (www.cvcsvit.edu.sk,
www.svit.sk, www.facebook.com-cvc svit).
Mgr. L. Mačugová
riaditeľka CVČ Svit

Gallikovci na maratóne
V utorok sa v CVČ stretla mládež so záujmom o kultúru, na tvorivej dielni - maľba
na sklo. Niektorí sa s touto výtvarnou technikou zoznámili, iní sa v nej zdokonalili. Tvorivú dielňu sme pripravili v spolupráci s pani
učiteľkou A. Kolumberovou (ZUŠ Svit).
Účastníci odchádzali spokojní a odnášali si
aj vlastnú tvorbu.

Kolkári striedavo
Kolkári MKK Svit v ďalšom svojom zápase v 20. kole I. ligy skupina východ siahali po treťom vítazstve v súťaži, no nezvládli záver zápasu a opäť prehrali.
MKK Svit - Fiľakovo „B“ 3110:3121, na body 3 : 5.
Výkony: Hajovský 509, Focko 529, Polomský 516, Šifra 524, Kratochwilla 508, Svitanek
-ský524.

V nedeľu 1. apríla sa v Bratislave konal propagačný beh a to matarón a
polmaratón. Na uvedených pretekoch
štartovali aj Gállikovci - otec a syn a
dosiahli veľmi dobré výsledky.
Obaja sú zamestnancami spoločnosti
Chemosvit Fólie a občanmi mesta Svit.
František Gállik v kategórii nad 60 rokov obsadil 2. miesto s časom 03:25:53
h, keď prvý bol poľský pretekár.
V hlavnej kategórii v maratóne jeho syn
Ing. Peter Gállik skončil na 35. mieste s
časom 03:00:13, a to ako 17. pretekár
zo Slovenska. Na prvých miestach skončili pretekári z Kene.
-ák-

Šiesta plavecká štafeta
V stredu 21. marca 2012 sa v plavárni vo Svite konal už
šiesty ročník plaveckej štafety. Aktívne v tento deň plávalo 184 plavcov a spoločne vytvorili nový rekord. Zaplávali celkom 139 075 metrov, čo je na plavca priemer
755 m.
Dopoludnia odštartovali plaveckú štafetu žiaci základných
škôl a strednej odbornej školy
plaveckými pretekmi o majstra
Svitu.
Pretekalo sa na trati dlhej 25
resp. 50 m podľa vekových kategórií ľubovoľným spôsobom.
Majstrami Svitu sa stali: v kategórii 1. a 2. ročníka ZŠ Patrícia
Karabinová a Filip Janík, v kategórii 3. a 4. ročníka ZŠ Natália
Očvárová a Alex Mudrák, v kategóriách 5. ročníkov ZŠ Beáta
Beňová a Dominik Žugec, 6. ročníkov ZŠ Milana Krišandová a
Radovan Králik, 7. ročníkov ZŠ
Júlia Vallušová a Filip Kušnír, 8. a
9. ročníkov ZŠ Ján Dunaj, v kategórii SOŠ Eva Doležalová a Pe-

ter Ferenčák.Vyvrcholením žiackych súťaží bola plavecká štafeta
družstiev škôl na 8 x 50m. Zvíťazila ZŠ na Mierovej ul. pred
Strednou odbornou školou a ZŠ
na Komenského ul., pričom stredoškoláci pretekali s hendikepom 10 pretekárov.
Popoludní bazén patril individuálnym plavcom. Každý účastník
mal zaplávať aspoň 100 m, aby
sa jeho výkon zapísal do štatistiky štafety. Deti plávali podľa svojich možností a schopností. V
plaveckých dráhach sa až do
dvadsiatej hodiny striedali plavci
všetkých vekových kategórií –
chlapci, dievčatá, mládež, dospelí i tí skôr narodení. Organizátorov potešil najmä veľký záujem

dospelých plavcov, pričom popoludní plávalo v bazéne viac
plavcov ako detí v plaveckých
pretekoch. Bolo ich celkom 108.
Najviac zaplával žiak Filip Kušnír
– 9 000 m.
Plaveckú štafetu podporil svojou prítomnosťou aj primátor
mesta PaedDr. Rudolf Abrahám.

Organizátorom bolo Centrum
voľného času, plaváreň, základné i stredná škola. Mimoriadne
poďakovanie však patrí najmä
pracovníkom plavárne, ktorí pripravili účastníkom veľmi dobré
podmienky a príkladne sa o nich
starali.
N. Kumorovitzová
CVČ
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Latka piatich miest
Vyvrcholenie VI. ročníka celoslovenského finále súťaže v skoku
do výšky Latka 5-tich miest sa 8.2.2012 uskutočnilo v športovej hale na Štiavničkách v Banskej Bystrici.
Do dopoludňajšieho finále v kategórii dorasteniek sa po absolvovaní výškarskych mítingov v Bratislave, Bardejove, Lučenci a Nitre nominovalo na
základe najlepších dosiahnutých výkonov 5 pretekárok a medzi nimi i Stanka Lajčáková a Lenka Poništová. V súťaži si lepšie viedla Lenka, ktorá výkonom 165 cm obsadila výborné 2. miesto. Stanka sa výkonom 160 cm
umiestnila na delenom štvrtom mieste.
Od usporiadateľov sme dostali milý darček – voľnú vstupenku na večerné finále skvele obsadeného výškarskeho mítingu HIGH JUMP SC
2012 za účasti špičkových svetových atlétov, majstrov sveta rusa Uchova,
američana Williamsa, rusky Čičerovovej, Belgičanky Helebautovej, talianky Di Martinovej, ktorým diváci v preplnenej hale vytvorili úžasnú atmosféru. Športový zážitok bol umocnený splnením limitu slováka Kabelku na
tohtoročné letné olympijské hry v Londýne 2012 výkonom 231 cm.

borné výkony a tri cenné medaile v priebehu troch hodín ! Dari-

lo sa aj druhej dorastenke
Stanke Lajčákovej, V behu
na 60m prekážok si suverénne dobehla časom
9,03s pre titul Majsterky
Slovenska, pričom už v
rozbehu zabehla vynikajúci čas 8,91s ! A to sa pripravuje v 20m dlhej telocvični na 2 prekážkach!
Druhú medailu tentoraz
striebornú si vybehala,
ako členka štafety 4 x
200m, kde bežala na treťom úseku. Skvelá medailová bilancia – jeden súťažný víkend = 6 medailí z M-SR !

2 minúty a 45 sekúnd. Toho sme
sa obávali najviac, pretože pre
dlhú zimu s kopami snehu a najmä silné dlhotrvajúce mrazy sme
nemohli vonku absolvovať optimálnu bežeckú prípravu.
Ohromne nám však pomohli diváci v hale – keď sme v rozhlase
pretekov oficiálne oznámili útok
na rekord, všetci prítomní atléti a
diváci v hale hnali potleskom
Lenku dopredu. Zvládla to
za 2:40,71 min. 11 rokov
starý slovenský rekord padol! Nový má hodnotu
3.656 bodov – Lenka ho
vylepšila o 108 bodov. Vybojovala zároveň titul Majsterky Slovenska v najťažšej atletickej halovej disciplíne. Bývajú niekedy také dni, keď všetko dopadne tak ako má a športové
sny a plány sa splnia!
Aj naša druhá viacbojárka Stanka Lajčáková si
viedla výborne. 60 m prekážok
zvládla za 9,01 s a v skoku do
výšky si vyrovnala osobák výkonom 164 cm. Pri odraze si však
silno narazila členok odrazovej
nohy a z doskočiska odišla krívajúc s poriadnou bolesťou. Vyvstala otázka, či pre zranenie vôbec dokončí viacboj! Nohu sme

chladili, zastriekali, zatejpovali a
v takom stave si Stanka vo vrhu
guľou výkonom 9,99 m vytvorila
osobák. V skoku do diaľky sme
vsadili všetko do jediného prvého pokusu. Viac sme pre zranenie riskovať nemohli. A stal sa
malý športový zázrak – Stanka
skočila s boľavou nohou osobný
rekord 514 cm! Kde už telo nemôže, nastupuje silná vôľa – pokrivkávajúc sa postavila na štart
800vky a dobehla prvá, časom
2:36,85 min.! Výkonom 3 428
bodov obsadila hneď za Lenkou
2. miesto a zaslúžene si vybojovala cennú striebornú medailu.
Poznajú sa od malička, spolu
trénujú 7 rokov, súťažia v rovnakej kategórii, v rovnakých disciplínach, sú kamarátkami a zároveň súperkami – spolu stoja na
rovnakom stupni víťazov a patria
medzi najlepšie na Slovensku.
Lenka a Stanka.
Halová atletická sezóna pre
nás dopadla úžasne – celkovo 8
medailí, tri majstrovské tituly,
prekonanie slovenského rekordu , na minúty načasovaná športová forma, skvelé osobné rekordy atlétok, uznanie ostatných súperov a rešpekt trénerov. Tá drina a odriekanie stoja za to !
Text a foto: L. Potočný

Bratislavský päťboj
V sobotu 18.2.2012 sa v bratislavskej hale Elán uskutočnili majstrovstvá Slovenska v halovom 5-boji junioriek.
V tejto kategórii súťažila aj naša
pretekárka Veronika Austerová,
ktorá si v súťaži viedla veľmi dobre a po absolvovaní piatich disciplín si vybojovala bronzovú medailu za 3. miesto. Pre Veroniku
to bola prvá medaila z Majstrovstiev Slovenska.
V nedeľu 19.2.2012 sa do halových súťaží tentoraz v kategórii
dorasteniek zapojila aj Lenka

Poništová. Nastúpila v troch individuálnych disciplínach a zároveň si testovala aktuálnu formu
pred viacbojom. V skoku do diaľky sa výkonom 537 cm stala
Majsterkou Slovenska, v skoku
do výšky zdolala 163 cm a obsadila 2. miesto a v behu na
60m prekážok si v novom osobnom rekorde 9,08s dobehla pre
druhú striebornú medailu. Tri vý-

Tá drina stála zato!
Poništovej slovenský rekord – 3.656 b
Zlato a striebro viacbojárkam zo Svitu
Vyvrcholením slovenskej atletickej halovej sezóny boli pre
nás M-SR v halovom 5-boji dorasteniek 25. 2. 2012 v Bratislave. Celá zimná 5 mesačná tréningová príprava smerovala k tomuto jedinému dňu.

Naším odvážnym cieľom bolo
nielen obsadiť prvé dve miesta,
ale pokúsiť sa o prekonanie slovenského rekordu svitskej rodáčky Tatiany Lopušniakovej z
roku 2001. Kandidátkou na jeho
prekonanie bola papierovo Lenka Poništová, stačilo jej ,,iba“
neurobiť žiadnu chybu počas celej súťaže a podať v disciplínach
výkony nad svoje momentálne
možnosti. Začala výborne - v prvej disciplíne v behu na 60m prekážok si časom 9,08s vyrovnala
aktuálny osobný rekord a tiež si
vyrovnala osobák v skoku do výšky výkonom 167 cm. Vo vrhu
guľou však napriek novému osobáku 11,21 m trochu zaostala za
očakávaním nakoľko v tréningu
jej lietala guľa oveľa ďalej a bodovo začala na rekord strácať.
Ale prišla Lenkina silná disciplína
skok do diaľky, kde sa stala ne-

uveriteľná vec – po treťom pokuse na svetelnej tabuli zasvietil výkon 574cm ! Úžasný osobný rekord v pravú chvíľu a s ním poriadna porcia bodov.
Rýchlo sme prepočítali body
na čas a výsledok hovoril, že ak
chce Lenka prekonať rekord musí bežať záverečných 800m pod
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Memoriál Mariky Kovaľovej – 4. ročník
Mládežnícky športový klub Iskra Svit v
spolupráci s mestom Svit a CVČ Svit
usporiadal 4. - 7. apríla 2012 medzinárodný basketbalový turnaj žiačok
venovaný pamiatke na Mariku Kovaľovú, bývalú hráčku klubu.

Pozvanie usporiadateľa prijali Sokol Hradec Králové, Slovan Bratislava, Danax Košice, UMB Banská Bystrica a ŽBK Whirpool
Poprad. Hralo sa systémom „každý s každým“ s týmito výsledkami: Svit – Poprad
69:32, Svit – Hradec Králové 36:42, Poprad – Bratislava 29:37, Banská Bystrica –
Košice 26:34, Bratislava – Hradec Králové

Družstvo svitských dievčat, ktoré v turnaji skončili ako druhé.
Foto O. Soják

Zástupca MsÚ vo Svite Mgr. Ján Ryša
pri odovzdávaní pohára za strieborný
úspech našich basketbalistiek..
Foto: M. Jurčák
49:50, Poprad – Banská Bystrica 52:25,
Svit – Košice 43:27, Banská Bystrica – Bratislava 27:40, Hradec Králové – Košice
63:42, Banská Bystrica – Svit 23:51, Bratislava – Košice 52:36, Poprad – Hradec Králové 45:52, Hradec Králové – Banská Bystrica 47:39, Košice – Poprad 42:40, Svit –
Bratislava 48:40.
Poradie: 1. Sokol Hradec Králové
2. MŠK Iskra Svit
3. Slovan Bratislava
4. Danax Košice
5. ŽBK Whirpool Poprad
6. UMB Banská Bystrica
Dream team: Bolozová Alexandra - Poprad, Husovská Sára - Bratislava, Macháčová Marika - H. Králové, Grigerová Michaela Svit, Jurčová Lucia - Bratislava, Teplánová
Betka – B. Bystrica, Kubová Katarína – Poprad, Drobná Dominika – Svit, Gallová Timea
– Košice, Stará Teréza - H. Králové, Sedláčková Renáta – B. Bystrica, Kancianová
Mária – Svit, Kardomelová Nikol – Košice
Najlepšia strelkyňa: Ukaová Albína –
Svit, 65 bodov
Všetci účastníci turnaja – hráčky, tréneri,
rozhodcovia, rodičia a diváci konštatovali, že

turnaj mal veľmi vysokú športovú a aj
kultúrno-spoločenskú úroveň. Naši
hostia ďakovali v prvom rade pani Michaele Drobnej,
ktorá bola dušou
celého tohoto hodnotného podujatia
a ktoré sa dalo uskutočniť
aj vďaka sponzorom – BK
Iskra Svit, hotel Sosna,
s.r.o., Mlyn KMK,s.r.o. Poprad, Cembra K&V Karol
Čermák Pod lipami, Eduard Bobrík, AXA Poprad,
Mini pivovar Buntavar,
Capre DM Martin Mička,
Ing. Marián Be-zák, Ján
Griger, Renáta Okaová,
Igor Gánovský, firma 3M.
Mgr. J. Ryša

Výsledky žiačok MŠK Iskra Svit
Kategória žiačky – OM východ
7. dvojkolo: Svit – Danax Košice 54:39, 56:31, body Sojáková 24,Grigerová 19, Ukaová 18
8. dvojkolo: ŽBK Poprad – Svit 38:42, 37:54. body Ukaová 33, Drobná 18, Grigerová 12
9. dvojkolo: Svit – Union Košice 103:23, 86:28, body Drobná 42, Ukaová 36, Sojáková 33
Pred posledným dvojkolom sú naše dievčatá už istým víťazom
súťaže a postupujú na Majstrovstva Slovenskej republiky.
Kategória kadetky – Východoslovenský pohár
MBK Rožňava (kadetky) – Svit(žiačky) 33:86, 25:99, body
Kancianová 34, Sojáková 33, Grigerová 25
Svit (žiačky) – Union Košice (kadetky) 47:62, 34:57, body
Kancianová 16, Drobná 14, Ukaová 10
ŽBK Poprad (kadetky) – Svit (žiačky) 44:52, 59:49, body
Ukaová 16, Kancianová 15, Uličná 12
Svit (žiačky) -BK ZŠ Lendák (kadetky) 49:39. 51:21, body
Drobná 24, Ukaová 16, Grigerová 12
ŠK BD Sp. N. Ves (juniorky) – Svit (žiačky) 53:41, 53:45, body Drobná 22, Sojáková 11, Kancianová 10
Priebežne sú dievčatá na 3. mieste.
J. R.

Učitelia pod vysokou sieťou
Koncom marca ZŠ Komenského pod záštitou
mesta Svit usporiadala už 5. ročník volejbalového
turnaja medzi učiteľmi základných a materských
škôl z okolitých obcí.
Turnaj každoročne poriadame pri príležitosti Dňa učiteľov a aj takýmto športovým
spôsobom chceme osláviť
náš sviatok. Ku dobrej atmosfére prispela bohatá
športová kulisa divákov – fanúšikov tej ktorej školy. V
„tvrdom“ zápolení o putovný
pohár sa už tradične stretá-

va 6 družstiev – ZŠ Spišské
Bystré, ZŠ Spišská Teplica,
ZŠ Lučivná, MŠ Mengusovce, a 2 domáce družstvá učiteľov ZŠ Komenského a
družstvo Rodičovskej rady
pri ZŠ Komenského vo Svite. Volejbalové majstrovstvo
si preto turnajovo overujeme
každý druhý mesiac, vždy v

inej usporiadajúcej škole. V
tomto ročníku chýbalo družstvo Lučivnej pre zdravotný
stav hráčov. Poradie sa vždy
mení, čo svedčí o vyrovnanosti družstiev. V tohtoročnom turnaji sa najviac darilo
ZŠ Spišské Bystré, ale víťazmi sme vždy všetci - dobrým pocitom, príjemným
stretnutím a radosťou z užitočne stráveného času.
Mgr. Monika Dudinská
učiteľka ZŠ Komenského
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Futbalisti doma vyhrali
Futbalisti FK Svit odštartovali jarnú časť regionálnych
majstrovstiev prehrou a výhrou.

nova a hrali koncentovanejšie a
po góloch Kozáka 2, a Badzíka
vyhrali 3:0. V tabuľke sú na 2.

Po zimnej prestávke 25. marca futbalisti Svitu nastúpili v Snine, kde prehrali v pomere 3:0,
keď nezachytili úvod stretnutia a
dali sa prekvapiť domácimi futbalistami, ktorí za prvé 2 minúty
vsietili 2 góly. Herne počas zápasu boli futbalisti v začínajúcej jarnej sezóne lepší, no nedokázali
skórovať a tak ešte v nastavenom
čase dostali aj tretí gól.
V prvú aprílovú nedeľu futbalisti FK Svit hostili družstvo zo Sabi-

mieste zo ziskom 39 bodov za prvým Humenným, ktoré získalo
43 bodov.
Prvé jarné body získali hráči
Svitu v tomto zložení: Marušák Lesný, Koch, Sabo (78. Kosek),
Beller (65. Monka), Rusňák (69.
Jambor), Fridman, Badzík, Kozák, Šilon, Tropp.
Najbližšie sa futbalisti Svitu
predstavia doma v nedeľu 22.
apríla o 16:00 proti Krásnej.
-ák-

Prvý jarný gól v drese FK
Svit dosiahol Kozák proti Sabinovu (na obr.)
Foto: M. Jurčák

Futbalový turnaj žiakov
Centrum voľného času a FK Svit zorganizovali v sobotu
17. marca 2012 na ihriskách ZŠ Mierová a ZŠ Komenského vo Svite futbalový turnaj mladších a starších žiakov.
Okrem domácich žiackych
družstiev pod vedením trénerov
Milana Jambora a Adriána Troppu sa turnaja zúčastnili chlapci z
FAM Poprad, CVČ Spišská Stará
Ves a CVČ Lendak
V jednotlivých kategóriách prebiehali zápasy systémom každý s
každým, 25 minút hrubého času
bez prestávky. Bojovalo sa o každú loptu a strelený gól. Chlapci
predviedli peknú hru. Ukázali, že
majú talent a chuť športovať.
Ocenení boli najlepší strelci za starších žiakov Miroslav Rich-

tarčík, najlepším brankárom v kategórii mladší žiaci sa stal Martin
Vendrinský (obaja FK CVČ Svit).
Umiestnenie:
Mladší žiaci:
1. miesto: CVČ Lendak
2. miesto: FK CVČ Svit
3. miesto: CVČ Spišská Stará
Ves
4. miesto: FAM Poprad
Starší žiaci:
1. miesto: CVČ Spišská Stará
Ves
2. miesto: FAM Poprad

3. miesto: FK CVČ Svit
4. miesto: CVČ Lendak
Ceny odovzdával predseda

Futbalového klubu Svit Dušan
Dinda.
Mgr. L. Mačugová
riaditeľka CVČ Svit

Basketbalistom ušlo finále
Basketbalisti Iskry Svit po úspechu v podobe postupu do semifinále basketbalovej extraligy v sezóne 2011/2012 odohrali proti Handlovej zápasy s Komárnom, víťazom základnej časti extraligy.

Po prvej prehre v Komárne o 11 bodov sa v domácom prostredí v sobotu
31. marca očakával tuhý súboj o vyrovnanie série. Nepodarilo sa a Svit
doma prehral 88:97 (46:43), keď nezachytil úvodnú štvrtinu, kde súper
viedol už o 17 bodov. Vo veľmi dobrej
druhej štvrtine domáci dokázali stratu
stiahnuť a dokonca polčas vyhrať o 3
body. To však bolo všetko, v II. polča-

K úspešným strelcom proti Komárnu patril Henderson (v bielom), ktorý nastrieľal 23 bodov.
Foto: M. Jurčák

se hostia si vytvorili mierny náskok,
ktorý už udržali do konca zápasu.
V stredu 4. 4. hrali basketbalisti tretí zápas play-off v Komárne a podľahli 82:69, čím pomerom 3:0 na zápasy do vytúženého finále nepostúpili a
budú hrať o bronzové medaily s Nitrou. Hrá sa na dva víťazné zápasy,
tzn. prvý 13.4. v Nitre, druhý v utorok
17. 4. o 18.00 h vo Svite a prípadne
tretí 20. 4. v Nitre.
Tu je však potrebné povedať, že kolektív basketbalistov sa pred zápasmi
s Komárnom oslabil o dvoch hráčov,
a to Mascolla a Jefferrsona (problémy
s dokladmi), čo v konečnom dôsledku pred semifinále bola veľká strata.
-ák-
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