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MsZ Svit prerokovalo

Hasičom sa auto nekúpi, ale opraví
Poslanci mestského zastupiteľstva sa 23. februára 2012
stretli na svojom 13. riadnom zasadnutí. Nespokojní obyvatelia bytového domu na Záhradnej ulici č. 890 prezentovali
v úvode zasadnutia svoj dlhoročný problém, spôsobený nekvalitnými oknami a zlou izoláciou strechy. Tento stav im výrazne znižuje kvalitu bývania a žiadajú nápravu.
Po vyjadrení riaditeľky BP Svit, s.
r. o I. Korenkovej a vedúcej technického úseku MsÚ A. Kromkovej
sa v minulosti zisťovali dôvody týchto problémov aj prostredníctvom
technických odborníkov. Je zrejmé, že výmena okenných skiel
by mohla súčasný stav vyriešiť.
Došlo k rozhodnutiu, že stavebná
komisia urobí osobný prieskum v
danom objekte a následne sa bude

táto vec prioritne riešiť s prísľubom,
že by sa tak malo stať do konca roku 2012. Delegáciu občanov spomínanej bytovky vystriedali dobrovoľní hasiči, ktorí sa poslancom
predstavili prostredníctvom Ing. P.
Weissa, technika MHZ Svit. Svoje
vystúpenie ukončili žiadosťou o
pomoc pri kúpe hasičského vozidla na zabezpečenie akcieschopnosti MHZ. Súčasné vozidlo

Vo Svite sa opäť začalo stavať. A to na sídlisku ”E”, kde
spoločnosť MIVA, s.r.o., začala s výstavbou bytov do osobného vlastníctva. Nových bytov by sa mali občania dočkať
do konca tohto roka.
Foto: M. Jurčák
je už v nevyhovujúcom stave a zaznel i návrh,
aby sa zatiaľ dostalo „do rúk“ mechanikom TS
mesta Svit. MsZ uložilo riaditeľovi TS zrealizovať
generálnu opravu súčasného auta do 30. 6.
2012. Mesto si momentálne nemôže dovoliť investovať do kúpy akéhokoľvek auta. Schválili aj
rozpočtové opatrenie č. 6/2012 na presun v
rozpočte TS mesta Svit – príspevok na verejné
WC vo výške 8 333,- € účelovo na túto generálnu opravu a STK hasičského vozidla.
Poslanci schválili Dodatok č. 1/2012 VZN
č. 5/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta a rozpočtové opatrenie vo výške 20 000,- € na presuny v rozpočte z dôvodu zabezpečenia projektovej
dokumentácie na nové prioritné aktivity mesta.
Zaoberali sa aj dotáciou na prenesené kompetencie školstva a schválili príslušné úpra(Pokrač. na 2. strane)

Umelecké slovo na ústupe ?
Každoročné podujatie Únie žien Slovenska – súťaž v prednese poézie a
prózy Vansovej Lomnička nechýbalo ani tento rok a opäť sa na okresnej
úrovni uskutočnilo vo Svite. V spolupráci s Podtatranským osvetovým
strediskom v Poprade a Mestom Svit pripravili naše svitské žienky všetko pre zdarný priebeh akcie. Škoda len, že hlavných aktérok – recitátoriek bolo pomenej. Nevedno prečo, ale záujem o túto ušľachtilú záľubu
klesá. (resp. o dôvodoch by sa asi dalo rozprávať dlhšie. ) Recitovali štyri súťažiace a nesúťažne svojim prednesom divákov potešili „stálice“
Emília Nedzelová a Mária Rekeneiová (obr. vpravo). Na krajskú súťaž do
Humenného postúpili za kat. do 20 rokov Tatjana Hurčalová z Odbornej
technickej školy v Poprade (hore prvá zľava) a Marta Devečková z Popradu (hore 1. sprava) v kategórii nad 40 rokov.
-vž-
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Máte platný doklad totožnosti?
V súvislosti s konaním volieb do NR SR dňa 10. marca 2012,
kedy môže občan pri využití volebného práva svoju totožnosť
vo volebnej miestnosti preukázať iba občianskym preukazom,
boli upravené stránkové hodiny na oddelení dokladov Okresného
riaditeľstva Policajného zboru v Poprade.
Občania, ktorí nemajú vydaný občiansky preukaz alebo ktorým sa
končí platnosť občianskeho preukazu pred dátumom konania volieb
do NR SR a z uvedeného dôvodu by sa volieb do NR SR nemohli zúčastniť, majú možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr do 11.00 hod. dňa 8.marca 2012 a občiansky preukaz si budú môcť
vyzdvihnúť do 15.00 hod. dňa 9. marca 2012.

O vašom podujatí by mali
vedieť všetci!
Obraciame sa na organizátorov akýchkoľvek podujatí –
kultúrnych, športových i spoločenských, pre deti i dospelých! Ak už si dáte námahu a svoje podujatie pripravíte, zorganizujete, malo by byť dokonale spropagované. Okrem plagátikov sú tu pre vás naše noviny, ktoré každý mesiac prinášajú spektrum informácií, vrátane programu podujatí. Je to
jednoduché – aj vo vlastnom záujme pošlite základné informácie o vašej akcii do našej redakcie – najlepšie mailom,
resp. dajte o nej vedieť telefonicky – my ju už do plánu podujatí zahrnieme. Nič to nestojí – len nezabudnúť na uzávierku. Tá je spravidla daná posledným štvrtkom v mesiaci,
resp. do konca každého mesiaca.
red.

ZOZNAM PRIJÍMATEĽOV 2 % DANE PRE ROK 2012
Občianske združenie
Folklórny súbor JÁNOŠÍK - SVIT
17068746
Dom kultúry - P.O.BOX č. 24
Svit

Občianske združenie
Hokejový klub Svit - Podskalka
31997741
Mlynská 8
Svit

Občianske združenie
Rodičovské združenie
pri Základnej škole,
Mierová ulica 134, Svit
17319617
Mierová ulica 134, Svit

Občianske združenie
Slovenská rada rodičovských
združení pri MŠ Mierová ul., Svit
17319617
ul. Mierová
Svit

OZ Familiaris
42037417
Kpt.Nálepku 105, Svit

Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Katolícke biblické dielo
37790510
Jilemnického 32/A
Svit

Občianske združenie
Slov. rada rodičovských združení
pri MŠ Školská Svit
17319617
Školská 21, Svit
OZ Združenie rodičov pri ZUŠ
42037913
Kpt.Nálepku 100, Svit
OZ Detský famózny svet
37788175
Štúrova 242/42, Svit

Nadácia CHEMOSVIT
37884867
Štúrova 101
Svit
Občianske združenie
Atletický oddiel Svit
37883071
Školská 27
Svit

Občianske združenie
Rodičovské združenie pri ZŠ
Komenského Svit
37880578
Komenského 2
Svit
OZ Cyklistický klub Energia
42080835
Mierová 693/174
OZ Mestský kolkársky klub
37884841
Štefánikova 317
Svit
Nezisková organizácia
Charitatívno-diakonický domov
soc.služieb
37887947
SNP 264/3
Svit
OZ Športový klub
Horal-Alto Slovakia
37795741
Mierová 84
Svit

Združenie hlavných kontrolórov
miest a obcí Slovenska
00628581
Hviezdoslavova 33
Svit
OZ Umelecký klub Fantázia
42083354
Jilemnického 21
Svit
Občianske združenie
Združenie priateľov
Združenej strednej školy
42083711
Štefánikova 38
Svit
Občianske združenie
Ľudová hudba Bystrianka
42085829
Sládkovičova 34/1
Občianske združenie
MO Slovenského rybárskeho zväzu
178209
Jilemnického 948

(OZ = občianske združenie)

Hasičom sa auto nekúpi, ale opraví
(Dokončenie z 1. strany)
vy rozpočtu v oboch základných školách.
Vzali na vedomie zápis zo zasadnutia Dozornej
rady BP Svit, s. r. o. ako aj výsledky kontroly
implementácie programového rozpočtovania NKÚ SR – expozitúrou Prešov, ktorá na
MsÚ vo Svite pracovala od 14. 9. do 7. 12.
2011a schválili opatrenia z Protokolu o výsledku tejto kontroly.
Žiadosti V. Piekielnickej o prenájom časti
pozemku na dočasný kvetinový stánok napriek
kladnému stanovisku finančnej komisie pri
splnení istých podmienok, poslanci nevyhoveli.
Odsúhlasili však uzavretie zmluvy o výpožičke športovej haly pre BK Iskra Svit v zmys-

le platných Zásad prenájmu nebytových priestorov.
Vzali na vedomie predložený plán investičných priorít mesta na rok 2012.
Interpelácie zazneli dve. Prvá ohľadom
zmeny Územného plánu mesta v lokalite
Breziny od poslanca J. Babčáka a druhá taktiež k čiastkovým zmenám tohto plánu.
Predniesol ju M. Bezák s návrhom, aby mesto
pristúpilo k vypracovaniu smernice o postupe pri obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacích dokumentácií Mesta Svit,
nakoľko pri návrhoch zmlúv na zabezpečenie
zmien nie je jasné, aký rozsah práce sa má pre-

plácať, čiastkové zmeny nie sú rozdelené podľa náročnosti. Túto úlohu uložili vedúcej oddelenia výstavby a ŽP Ing. Kromkovej.
V diskusii sa poslanci zaoberali návrhom na
družobnú spoluprácu s mestom Luck na
Ukrajine. Nakoľko ide o mesto s počtom 200
tisíc obyvateľov, uznali, že je aj územným rozsahom nášmu mestečku pre družobné vzťahy neadekvátne.
A. Balogová – vedúca úseku ekonomických
činností informovala o nepriaznivom plnení
podielových daní štátu voči mestu, čo nás
núti k maximálnemu šetreniu vo všetkých sférach činnosti MsÚ a jeho organizácií - k tomu vyzvala všetkých zainteresovaných.
-vž-
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Spolupráca v prospech oboch strán
Dobrá vôla na rozvíjanie hlbšej spolupráce – to bolo ústredné motto stretnutia predstaviteľov mesta Svit s vedením skupiny Chemosvit a Finchem, ktoré
sa na pozvanie najväčšieho zamstnávateľa v meste uskutočnilo 21. februára
2012 v hoteli Spolcentrum. Stretnutia sa za mesto zúčastnil primátor mesta R.
Abrahám, poslanci Mestského zastupiteľstva a niektorí zamestnanci MsÚ.
Cieľom bolo zamyslieť sa nad tým, čo môže jeden pre druhého urobiť – mesto pre firmu a firma pre mesto. Obidva vznikli
v rovnakom čase, spolu rástli a rozvíjali sa.
Za bránami Chemosvitu v regióne pracujú
stovky Sviťanov, pre ktorých mesto aj firma
chcú vytvoriť dobré podmienky pre život.
Vzájomnosť je previazaná na viacerých styčných bodoch. Jedným z nich je aj dodávka
energií a tepla z dcérskej spoločnosti Chemosvit Energochem, a. s., pre ktorý je zas
mesto významným odberateľom. Jedným
z hlavných cieľov stretnutia bolo preto aj
predstaviť zástupcom mesta novú špičkovú

kogeneračnú tepláreň vybudovanú s podporou Európskej únie. A tak mali mestskí zástupcovia prvýkrát možnosť na mieste sa
oboznámiť s výrobou, aká nemá na Slovensku ani v Čechách obdobu. Chemosvit Energochem sa hrdí niekoľkými prvenstvami –
okrem supermodernej výroby tepla má
v prevádzke aj najväčšie absorpčné chladiče
na Slovensku v rámci trigenerácie, ktorá
umožňuje efektívne využiť kapacitu teplárne
v letnom období.
V rámci programu stretnutia navštívili zástupcovia mesta tiež viaceré prevádzky Chemosvitu Folie, kde sa oboznámili s moderni-

záciou výroby fólií i s pracovnými podmienkami. Viac o výrobnom programe všetkých
spoločností skupiny Chemosvit sa zástupcovia občanov mesta Svit dozvedeli z prezentácie v hoteli Spolcentrum.
Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že
spolupráca medzi obomi subjektami je tradične dobrá, ale mala by sa v budúcnosti ešte prehĺbiť.
Text a foto Eva Potočná

IDETE

prestavovať byt?
• Stavebné úpravy, ktorými sa nezasahuje do nosných konštrukcií stavby, nemení sa
spôsob užívania bytu a udržiavacie práce,
ktorými by mohla byť ovplyvnená stabilita
stavby, požiarna bezpečnosť stavby, je potrebné ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný
úrad môže určiť, že stavebné úpravy alebo
udržiavacie práce možno uskutočniť len na
základe stavebného povolenia. Stavebník
môže uskutočniť ohlásené stavebné úpravy
a udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti
ich uskutočneniu nemá námietky do dvoch
rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Skôr, ako začnete s prestavbou bytu,
je si potrebné uvedomiť, že niektoré
stavebné úpravy a udržiavacie práce
bytu podliehajú vydaniu stavebného
povolenia, o ktoré je potrebné požiadať príslušný stavebný úrad alebo je
ich potrebné ohlásiť stavebnému
úradu, prípadne len oznámiť ich realizáciu správcovi bytového domu.
• Udržiavacie práce, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu(bežné udržiavacie práce) ale len oznámenie správcovi bytového domu sú najmä:
opravy a výmena nepodstatných stavebných
konštrukcií, najmä vnútorných priečok, umakartového bytového jadra, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov , okien,
dverí, údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia
bytu, výmena klimatizačného zariadenia, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov, výmena zariaďovacích predmetov,
najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných
skríň a maliarske a natieračské práce.

Foto: K. Nowak

• Stavebné úpravy bytu, pri ktorých dôjde
k zásahu do spoločných častí bytového domu (nosné steny, stropy, strecha) podliehajú
vydaniu stavebného povolenia. Stavebné
úpravy sa nesmú realizovať skôr, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak
do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, neboli stavebné úpravy začaté.
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Žiaci na úrade
Žiaci 6.B a 6. C sa v decembri zúčastnili exkurzie na Mestskom úrade vo Svite. Mali tak jedinečnú príležitosť stretnúť sa s pánom primátorom Rudolfom Abrahámom, ktorý ich stručne informoval o najbližších plánoch mesta
Svit. Žiaci si o.i. prezreli plán rekonštrukcie nového námestia.

KLUB mladých filatelistov

V zasadačke poslancov Mestského zastupiteľstva ich Mgr. I. Kukurová informovala o činnosti samosprávy, o priebehu zasadnutia a o postupe schvaľovania návrhov poslancov MsÚ. Ďalej si obzreli symboly
mesta, žiaci mali možnosť nahliadnuť do kroniky mesta. Oboznámili
sa s činnosťou jednotlivých oddele-

ní úradu a kontrolóra mesta. Získané informácie môžu žiaci využiť pri
tvorbe projektov na celoškolskú odbornú konferenciu tento rok na tému Svit a jeho okolie.
Všetkým patrí úprimné “ďakujeme”.
Žiaci VI.A a VI.B ,
ZŠ Mierová Svit

Pri CVČ vo Svite už tretí rok úspešne pracuje klub mladých
filatelistov, pod vedením Eduarda Jelačiča (na obr. hore). Hoci filatelia nepatrí medzi tie záujmové oblasti, ako je práca s
PC, predsa sa nájdu mladí ľudia, ktorí poznávajú svet okolo
seba i pomocou poštových známok. Nela Glóriková spracúva
faunu a flóru okolia rieky Poprad. Michaela Mrštinová zas svoj
záujem o kone prezentuje tiež formou známok a najmladšia
členka Laura Mrštinová poznáva históriu Slovenska zbierkou
prezidentov SR. Tento týždeň vystavili svoje práce v CVČ. Po
doplnení albumových listov sa chystajú na medzinárodnú výstavu Popradfilia 2012. Týmto pozývame občanov Svitu, bez
rozdielu veku, ktorí majú záujem o filateliu, do CVČ vždy v utorok od 14.00 hod.
Mgr. Jozefa Fraňková

Učenie bez hraníc
Hranice miznú, ľudia a krajiny sa zbližujú. Jednou
z úloh školy je pokúsiť sa pripraviť na tento vývoj aj naše deti a mládež. Použitím nových komunikačných
technológií v procese vzdelávania sa o to snažia aj žiaci z V.C triedy zo Základnej školy na Komenského ulici
(na obr. vpravo).
Zapojili sa do internetového ku. Zatiaľ to boli témy z ich kažprojektu E-twinning pod ná- dodenného života – predstaviť
zvom Komunikácia bez hraníc. seba a svoju rodinu, školu,
Na hodinách angličtiny pracujú mesto, výmena vianočných poso svojou partnerskou školou zdravov. Momentálne pracujú
vo francúzskom Rauzan (obr. na téme „Moje domáce zvieratká.“ Tento program vytvára
dole).
Prostredníctvom internetu si priestor pre intenzívny kontakt
žiaci posielajú fotografie, maily s krajinami v Európskej únií a
a prezentácie v anglickom jazy- umožňuje žiakom využívať cu-

dzí jazyk v reálnom živote. Keďže spolupráca so zahraničnou školou sa stretla s veľkým ohlasom, rozhodli sme za
zapojiť aj do projektu Comenius –
Školské partnerstvá. Vypracovaný projekt medzi siedmimi európskymi štátmi,
kde koordinátorom projektu je práve
naša škola, sme poslali do Národnej
agentúry v Bratislave v mesiaci február.
Držíme palce, aby projekt bol schválený a škola tým získala grant na jeho
realizáciu.
Mgr. S. Karabínová
ZŠ Komenského
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Strážni anjeli nášho mesta
Takto poeticky oslovil primátor Svitu hlavných aktérov pracovného stretnutia v reštaurácii Domu kultúry.
Konalo sa pri príležitosti 20. výročia založenia Mestskej
polície vo Svite.
Jej náčelník Ing. Jozef Dluhý,
ktorý tento post zastáva celých 20
rokov, otvoril stretnutie, po ktorom
sa dostal k slovu primátor PaedDr. R.Abrahám, ktorý zhodnotil celé obdobie od vzniku Mestskej polície vo Svite až po súčasnosť. Zdôraznil jej význam a opodstatnenosť
v našom meste. V dennom či neskorom nočnom čase sú chlapci
stále v uliciach mesta, aby vytvárali podmienky pre lepší a najmä bezpečnejší život jeho obyvateľov a
návštevníkov.
Ocenil pracovníka mestskej polície Jána Ľacha Čestným uznaním
primátora mesta. Ján Ľach je príslušníkom mestskej polície od
1.1.2005. Cenu získal vďaka svojej profesionalite, pracovitosti a dosahovaniu úspešne vyriešených
priestupkových konaní.
Hosťom stretnutia bol aj prezident obecných a mestských polícii
Slovenska Mgr. Ján Andrejko, kto-

rý po krátkom príhovore taktiež
oceňoval. Najskôr Bc. Jozefa Paučíka, zástupcu náčelníka mestskej
polície, po ňom Jozefa Ferenčáka
a Milana Dugasa, ktorí sú príslušníkmi mestskej polície od jej založenia. Obdržali Cenu za dlhoročný
aktívny prístup pri výkone povolania a riešenie problémov mestskej
polície. Pri tejto príležitosti ich Mgr.
Ján Andrejko ocenil aj čestným
odznakom ZNOMPS-u.
Ing. Jozef Dluhý, ktorý má veľkú
zásluhu na výsledkoch práce
mestskej polície od jej založenia
svojim príhovorom pripomenul, že
prácou a ľudským prístupom k nej
mestská polícia prezentuje ľuďom
hodnotový rebríček. Možno si ani
neuvedomujeme, koľko ľudských
životov zachránili hliadky pred zamrznutím, pri mnohých odpadnutiach človeka riešili situáciu resuscitáciou, kým si ho záchranári neprevzali do svojich odborných rúk.

Súčasný kolektív v Mestskej polícii.

Milan Dugas pri preberaní ceny.

Koľko ťažkých ľudských príbehov
pomohli vyriešiť, koľko krádeží a
ujmy na majetku zachránili a v neposlednom rade mnohým psíkom
našli domov. Všetky tieto situačné
drámy z nich formovali ľudskú bytosť, v žiadnom prípade nie široké
ramená policajta bez citov. Príhovor zakončil múdrou myšlienkou
slávneho boxéra: „Keď som bol
mladý, vyhrával som všetky zápasy.

Cítil som sa ako Boh. Teraz, keď
som starý a chorý, pochopil som,
že som človek.“
Po tomto krásnom citáte a prípitku sa začala voľná zábava, v
rámci ktorej deti zo ZUŠ a ľudovej
hudby Bystrianka pod vedením
Ing. Eduarda Bobríka hrali na ľudovú nôtu pre všetkých pozvaných
hostí. Boli medzi nimi hlavní predstavitelia mesta , Ing. Michal Ľach,
generálny riaditeľ Chemosvitu, a.
s., správcovia farností, riaditelia
škôl a iní vzácni hostia.
-mm-

Jozef Paučík a J. Andrejko

Ján Ľach preberá ocenenie od primátora.

Jozefovi Ferenčákovi odovzdáva cenu J. Andrejko.
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ˇ ˇ zamyslenie sa
Velkonocné

Spoločenská rubrika

V starej Číne mal istý roľník povyše úžľabiny malé ryžové pole. Každý deň viackrát schádzal do úžľabiny a vynášal z nej vodu na svoje pole. Keď do krajiny prišli Európania a videli roľníka hrdlačiť, navrhli mu, že postavia pumpu, ktorá by ho ušetrila od vynášania vody. Roľník zdvorilo odmietol so slovami: „Keby som už nemusel nosiť vodu, nemal by som
čas na rozmýšľanie.“
Vymoženosti modernej technickej doby sa pre nás stávajú pomocou pre každodenný život. Máme mobily aj automobily, máme notebooky aj iPody, využívame televízor aj internet, pomáhajú nám kuchynské roboty aj pohyblivé schody. Možno už ani nevieme počúvať ľudí okolo nás, lebo máme v uchu slúchadlo od prehrávača. No predsa nevieme počúvať ticho. Nevieme zniesť mlčanie. Bolí nás uvažovanie nad sebou.
Starý roľník z Číny nám môže byť príkladom. Nechcel stratiť čas, kedy mohol rozmýšľať
a uvažovať nad sebou a svojim životom v tichu. Pôstna doba je pozvánkou stíšiť sa, porozmýšľať a nebáť sa zmeniť. Vyprosujem všetkým čitateľom pokojné srdce pri spoznávaní seba v tichu pôstnych dní.
Vincent Pollák, kaplán

Program bohosluzieb
ˇ
v rímskokatolíckom Kostole sv. Jozefa robotníka
Vysluhovanie sv. zmierenia pred Veľkou nocou:
POD SKALKOU

SVIT

31. 3. 2012 od 15:30 – 16:45 hod.

1. 4. 2012 od 13:30 – 16:55 hod.

SVIT

POD SKALKOU

Zelený štvrtok (5. 4.):

Zelený štvrtok (5. 4.):

len večer o 18:00 hod.
Krížová cesta v prírode pod vedením skautov
o 20:00

Obrady umučenia Pána:

17:00 hod.

Veľký piatok (6. 4.):
15:00 hod.

Veľký piatok (6. 4.):
Krížová cesta ulicami mesta:
10.30 hod.
Obrady umučenia Pána: 15:00 hod.

Biela sobota (7. 4.):

Biela sobota (7. 4.):
Celodenná poklona pri Božom hrobe:
od 8:00 do 18:30 hod.
Požehnanie jedál:
15.00 hod.
Obrady vzkriesenia Pána: 19:00 hod.

Celodenná poklona pri Božom hrobe:
od 8:00 do 18:30 hod.
Požehnanie jedál:
15.00 hod.
Obrady vzkriesenia Pána: 19:00 hod.

Veľkonočná nedeľa (8. 4.):

Veľkonočná nedeľa (8. 4.):

Veľkonočný pondelok (9. 4.):

9:00 hod.

NARODILI SA

Brezinová Viktória, Michal Kluska, Marko
Kulomber, Vivien Rennerová, Jakub Spišák

 MANŽELSTVO UZATVORILI
Peter Bujňák a Gabriela Klembarová, Ján
Lisoň a Dana Klačková

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
František Halaj, Irena Bordigová, Lýdia Ilkovičová, Ladislav Soročina, Elena Soročinová, Július Bodó, Ladislav Ondruško, Mária Ilavská, Žofia Horňáková, Jozef Tatarko,
Terézia Kalakajová
75 ROKOV
Anna Kurillová, Zuzana Katrušková, Matej
Jadamczik, Anna Gulašiová, Jozef Mamrák
80 ROKOV
Magda Salátková, Jozef Tančibok, Eugénia Čičmancová, Martin Majkut, Alžbeta
Tokárová
85 ROKOV
Ján Bigas, Karol Krchňavý, Júlia Jaborníková, Jozef Drevko
90 ROKOV
Oľga Vojteková
91 ROKOV
Margita Dziaková.
92 ROKOV
Božena Poliačiková

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Július Štulajter, Michal Bernát, Mária
Tupá, Margita Stenchláková, Barbora
Pisarčíková, Elígia Bučinová, Emília
Gánovská, Vincent Seman.

9:00 hod.

7:30, 10:30 a 18:00 hod.

Veľkonočný pondelok (9. 4.):
7:30, 10:30 hod., večer sv. omša nebude
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Spomienky

Inzeráty
Odhad hodnoty nehnuteľností –

„Nezomrel som, lebo viem,
že budem žiť stále v srdciach tých, ktorí ma
milovali.“
16.marca 2012 si
pripomenieme veľmi
smutné 1. výročie,
kedy
nás
náhle
navždy opustil dobrý
manžel, syn, milovaný
otec a dedko

Ján KROMKA.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu, prosíme,
tichú spomienku.
Ďakujeme a s láskou a úctou spomíname.
Smútiaca rodina

15. marca 2012 by sa bol dožil 100
rokov náš otec

znalec Ing. Róbert Kromka,
0905 811 823

Jozef LOPUŠNIAK.
Navždy nás
opustil 24. 2.
1992. Tí, ktorí
ste ho poznali,
venujte mu,
prosíme, tichú
spomienku.
Smútiaca
rodina

 Predám 2-izbový byt na prízemí
vo Svite, čiastočne prerobený (plastové okná, podlahy), nutnosť rekonštrukcie kúpeľne. Cena 40 000,- €.
Dohoda možná. č.t. 0907 106 551
 Predám tmavohnedý konferenčný stolík s vrchným ochranným sklom,
dlhý 140 cm. Inf. 0905 905 384.
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Beseda o tatranskej
a podtatranskej faune
V piatok 10. februára 2012 našu školu navštívila pracovníčka Správy TANAPu Martina Proháczková. Počas niekoľkých vyučovacích hodín sa venovala žiakom 1.A, 2.B, 6.A, 6.B a 6.C.
Na besede spojenej s prezentáciou boli žiakom slovom
i obrazom predstavené živočíchy žijúce vo Vysokých Tatrách a vzťahy medzi nimi (orol skalný, rys ostrovid, kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský...). Pomerne veľký časový priestor bol venovaný medveďovi hnedému, jeho životu a možnostiam pozorovania odborníkmi.
Školáci boli tiež informovaní o výnimočnom výskyte
kormorána veľkého v Poprade na rieke Poprad počas tejto mrazivej zimy. Žiakom boli premietnuté i fotografie tohto vodného vtáka, ktoré Martina Proháczková osobne
zhotovila deň pred návštevou našej školy.
Zúčastnení žiaci boli po skončení besied bohatší o celý rad zaujímavých informácií a už sa tešia na ďalšie stretnutia, počas ktorých im budú predstavené ďalšie tatranské a podtatranské organizmy a ich život.
Viac na www.snaturou2000.sk v časti Spravodajca.
RNDr. Danica Božová

„SpeedMierovka“
Od septembra má naša škola nový
športový krúžok – SPEED BADMINTON. Ide o nový raketový
šport, ktorý je kombináciou tenisu, bedmintonu a squashu.
Hrá sa so špeciálnymi raketami a košíkmi na ihrisku bez siete. Je to veľmi zaujímavý šport, pri ktorom zažijete veľa
zábavy so spolužiakmi či kamarátmi. Jeho výhodou je, že sa dá hrať kdekoľvek
a kedykoľvek. Určite si ho zamilujete,
tak ako naši žiaci. Naši „speederi“ sa zúčastnili svojho prvého turnaja v Lipanoch. V kategórii U14 dominovala Janka
Petrovská, ktorá z celkového počtu detí
obsadila krásne 1. miesto.
Našej mladej „speederke“ gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy.
Mgr. Monika Jakubčáková,
ZŠ Mierová, Svit

http://speedpresov.webnode.sk/products/lipany-regional-cup-2-2011/

Úspešní olympionici

Predám tatranský profil

1. februára tohto roku nás naši žiaci reprezentovali na obvodnom kole 4. ročníka dejepisnej olympiády v Poprade. A treba povedať, že veľmi úspešne. V súťaži deviatakov obsadila Natália Kmetoniová 3. miesto a Katarína Šoltísová 4. miesto.
Najlepšie sa umiestnili naši ôsmaci. Jozef Mareček skončil na prvom mieste a Eduard Meriač na
druhom. Títo žiaci budú zároveň reprezentovať náš okres na krajskom kole olympiády v Prešove.
Ani naši siedmaci sa nenechali zahanbiť. Mária Petruščáková sa umiestnila na peknom 4. mieste a Marko Jackovič obsadil 11. priečku. Zvlášť pozitívne hodnotíme fakt, že všetci naši žiaci skončili ako úspešní riešitelia, to znamená, že v súťažnom teste mali 60% a viac správnych odpovedí.
V. Kicová, ZŠ Komenského ul.

DVE PRVENSTVÁ PRE NELKU GLORÍKOVÚ
V Poprade sa vo štvrtok 9. februára 2012 konalo
okresné kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategórie C,
ktorá je určená žiakom 8.-9. ročníka ZŠ a kvarty
osemročných gymnázií (pravidlá však umožňujú súťažiť i talentovaným mladším jednotlivcom).
V teoreticko-praktickej časti zvíťazila talentovaná siedmačka Nelka Gloríková zo ZŠ
Mierová vo Svite so ziskom 53,5 bodu zo
60 možných. Druhú priečku obsadila Lucia
Slivošová zo ZŠ s MŠ Komenského v Poprade (49,5 b.), tretie miesto vybojoval Michal Otčenáš zo Spojenej školy na Letnej
ulici v Poprade (46 bodov).
Diana Varholíková zo ZŠ Mierová vo Svite
obsadila 7. miesto (37,5 b.).
V projektovej časti opäť dominovala Nelka
Gloríková zo ZŠ Mierová vo Svite (na obr. prvá zľava pri obhajobe projektu), ktorá ako jediná zo všetkých zúčastnených žiakov absolvovala obe časti - za projekt Pozorovanie
vtákov pri rieke Poprad vo Svite získala plný
počet bodov (60b.). Na druhom mieste sa
umiestnila Lenka Zimová zo ZŠ Komenského Svit, ktorá spracovala projekt na tému
Prezimovanie lykožrúta smrekového a získala 55 bodov. Tretie miesto obsadila Kristína

Voščeková zo ZŠ Tajovského v Poprade so ziskom 37 bodov za projekt o chove psa domáceho.

- 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.

Vyhotovujeme geometrické plány,
vytyčujeme stavby a pozemky.
Geodetická kancelária,
Štefánikova 7, Svit,
0903376570, 7757167

Štvrtú priečku vybojoval Jozef Balážik zo
ZŠ Mierová Svit, ktorý sa vo svojej projektovej práci venoval očkovaniu (30 bodov).
Text a foto:
RNDr. Danica Božová
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Narodeninový darček

Vo februári 2012 sa konali v Poprade oslavy 16.
narodenín úspešnej tanečnej skupiny Kentucky.
Možnosť prejaviť sa na oslavách dostali aj dievčatá z krúžku
„Country s Katkou“, ktorý na ZŠ Mierová pôsobí od septembra
tohto školského roka. A reprezentovali úspešne. Pani vedúca
krúžku Bc. Katka Ďurišová nacvičila s dievčatami tri choreografie, dievčatá boli vynikajúce a zaslúžili si obrovský potlesk. Krátke zostrihy z ich premiérového vystúpenia si môžete pozrieť aj na
www stránke našej školy. Držíme im palce pri ďalších vystúpeniach a slečne Katke zo srdca ďakujeme.
Za ZŠ Mierová Ing. Elena Berezovskijová

Fašiangy v športovom nádychu
Veľmi príjemné chvíle prežili deti 1. stupňa ZŠ na Komenského ulici so svojimi rodičmi, či inými rodinnými príbuznými v telocvični školy 18.februára 2012. S výdatným príspevkom učiteľského zboru
a zlatých tetušiek kuchárok sa všetci veselili a športovali ostošesť!
Voňavé šišky s čajíkom dodávali akcii fašiangovú vôňu a medzitriedne zápolenie v rôznych športových disciplínach bolo skvelým odreagovaním sa pre všetkých – nielen deti, ale i rodičov. Za sobotné
krásne dopoludnie patrí veľká vďaka pani riaditeľke, zainteresovaným učiteľkám a tetám kuchárkam.
Spokojní rodičia

Polročný koncert ZUŠ
V posledný januárový deň sa v DK vo Svite uskutočnil “Polročný koncert” žiakov našej ZUŠ Svit.
V programe vystúpili žiaci z každého odboru, až
na literárno-dramatický.
Program bol veľmi pestrý. Divákov milo prekvapili
i tanečné čísla, ktoré sa tentoraz niesli v cudzokrajnom
duchu faraónov a zaklínačov zlých známok. Pani učiteľky
výtvarného odboru spolu so žiakmi pripravili nádhernú vernisáž a tak nášmu polročnému koncertu nič nechýbalo.
9. februára sa uskutočnili pre našich najmenších divákov dva výchovné koncerty s témou “V cirkuse”, a to
v koncertnej sále ZUŠ.
Prajem kolegom i žiakom veľa úspechov v druhom školskom polroku a na súťažiach.
Martin Fečunda DiS.art.
ZUŠ Svit
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Hravý zápis do školy
V dňoch od 6. do 9. februára 2012 v ZŠ na Komenského ulici vo Svite prebehol slávnostný zápis do 1. ročníka. Rodičia s budúcimi prváčikmi prichádzali
možno trochu neisto do budovy školy, kde ich už pri vstupe srdečne vítali „policajti, chodci, šoféri, či semafory“, aby odbúrali počiatočný strach z prvej veľkej skúšky.
Kým rodičia trávili čas vybavovaním písomnosti, budúci prváčikovia prešli „dopravným kráľovstvom“, v ktorom boli pre nich pripravené kútiky na nenásilné zistenie ich pri-

pravenosti do školy. Deti pomocou hračiek
hravou formou ukázali svoje schopnosti,
zručnosti i vedomosti nadobudnuté v škôlke.
Zoznamovali sa s prostredím, ktoré sa o pár

Zápis do 1. triedy prebiehal aj v ZŠ na Mierovej ulici. Na obr. Simonka Pacigová
s učiteľkou Mgr. Kováčovou.
Foto: M. Jurčák

mesiacov stane na niekoľko rokov ich druhým domovom. Žiaci si vychutnali svoj prvý
veľký krok do sveta poznania a vedomostí.
Svoje prvé veľké skúšky deti absolvovali pod
dohľadom skvelého tímu učiteliek našej školy. Každému sa tento deň veľmi páčil, o čom
svedčili usmiate tváre detí a ich hrdých rodičov. Po príjemne strávených chvíľach si za
odmenu zo zápisu odniesli malú pozornosť,
ale asi najväčšiu radosť im urobila „vstupenka“ do 1.ročníka.
Touto cestou ďakujeme všetkým rodičom
za prejavenú dôveru pri výchove a vzdelávaní svojich detí a tešíme sa na stretnutie v septembri 2012. Učitelia a vedenie školy pripravia aj ďalší školský rok tak, aby škola nestratila dôveru rodičov a udržala si ich priazeň.
Mgr. Monika Dudinská
učiteľka ZŠ Komenského vo Svite

Tvorivé dielne v rámci spolupráce
Žiaci deviatych ročníkov na ZŠ Komenského a ZŠ Mierovej majú o zábavu v škole postarané. V rámci pracovného vyučovania sa oboznamujú s učebnými odbormi SOŠ vo Svite formou tvorivých dielní.

Prednáška o liečivách
Výbor ZO SZZP pripravil prednášku o originálnych liekoch a generikách. Prednášajúca bola
Mgr. K. Troppová. Prednáška bola zaujímavá
a poučná.
Najdôležitejší poznatok pre zúčastnených bol, že každý pacient by mal vo vlastnom záujme spolupracovať so
svojim ošetrujúcim lekárom, ktorý pozná jeho zdravotný stav, sledoval, aké účinky má na neho predpísaný
liek, aby mu lekár mohol správne určiť liek, alebo generikum. Každý pacient je samostatná osobnosť
s určitými danosťami, preto aj účinok prídavných látok
v liekoch na neho pôsobí inak. Ak má pacient predpísaný konkrétny liek, mal by ho aj dostať, aby nenastala
alergická reakcia po požití generika. Ale aj predpísané
generikum, pri správnom určení lekárom môže účinkovať rovnako dobre ako originálny liek, preto je spolupráca s lekárom naozaj dôležitá.
Ing. Kuzmíková

Odborní učitelia SOŠ zastupujú na
hodinách vyučujúcich. Dievčatá sa
učia pracovať a tvoriť s jemnocitom,
oboznamujú sa s tvorivými a výtvarnými technikami. Chlapci sa zaujímajú o
prácu s robotickou stavebnicou.
Okrem toho si pomocou počítačového

grafického programu vytvárajú svoje
vizitky a tvoria slávnostné pozvánky.
Veríme, že pre žiakov sú tieto hodiny obohacujúce a ponúknu im zároveň
predstavu o niektorých odboroch a
aktivitách, ktoré Stredná odborná škola vo Svite ponúka.
PN
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Marec – mesiac knihy
v Mestskej knižnici vo Svite
1. 3. – 9. 3.

Vznik a výroba kníh
informačná výchova – MŠ Svit, MŠ Pod Skalkou

Slávnostné zápisy do knižnice
žiaci I. ročníkov ZŠ slávnostne prijatí za čitateľov knižnice
12. 3. – 16. 3.
Deň ľudovej rozprávky - celoslovenská súťaž

Kto je kto v slovenských ľudových rozprávkach
propozície súťaže pre deti ZŠ:
- prečítať určené rozprávky
(podľa zoznamu uverejneného v školách alebo v knižnici)
- po prečítaní ľudových rozprávok absolvovať kvíz v knižnici
(jednotlivci alebo triedne kolektívy)
19. 3. – 23. 3.

Knižné novinky pre deti a mládež
výstava a prezentácia kníh s hovorenou bibliografiou pre žiakov ZŠ
26. 3. – 30. 3.

Týždeň slovenských knižníc
v tomto období budú používateľom, ktorí sa chcú zapísať alebo vrátiť upomínané dokumenty, poplatky odpustené
27. 3.

Z denníka polície
I 19. januára bola hliadka privolaná na Ul. 9. mája do bytu pána
Jána Š., ktorý sa v podnapitom
stave snažil dostať z bytu kamaráta Dušana F., ktorého pustil do
bytu dobrovoľne. Keďže u obidvoch bol evidentný vplyv alkoholu,
po ťažkej komunikácii bol kamarát
hliadkou odvezený domov.

I 5. februára si neznáma žena zabudla v predajni Billa na odkladacom pulte peňaženku. Mestská
polícia bola privolaná k identifikácii muža, ktorý bol zachytený kamerou predajne ako si peňaženku
osvojil. Identifikovaný Štefan P. zo
Svitu sa priznal, že peňaženku z
obchodu zobral. Štátna polícia ho
I 21. januára sa voľne už po nie- odviedla na oddelenie za účelom
koľkýkrát pohyboval po uliciach podania vysvetlenia.
mesta vlčiak, ktorý ušiel majiteľo- I 10. februára bola mestská polívi tak, že preskočil plot. Za to, že cia privolaná do nájomnej bytovky
majiteľ nezabezpečil podmienky na Ulici Jilemnického, kde sa v
proti úteku psa, bola mu udelená neskorej nočnej hodine veselo a
bloková pokuta.
hlučne opakovane zabávala skuI 25. januára na parkovisku pri pinka mladých ľudí v byte svojej
supermarkete Billa bolo otvorené kamarátky Zuzany T. zo Svitu, ktoauto Škoda Octávia. Lustráciou rá za priestupok rušenia nočného
sa potvrdila majiteľka auta, ktorá pokoja dostala blokovú pokutu.

pre žiakov ZŠ
30. 3.

po príchode skonštatovala, že z I 11. februára anonym nahlásil inauta nič nezmizlo a mohla auto formáciu, že maloletá osoba na
uzamknúť.
SAD ponúka sex za peniaze.
I 30. januára Marián D. zo Svitu Hliadka polície našla maloletú
nahlásil na útvare MsP stratu dô- osobu Janu P. zo Svitu v pohosležitých dokladov. Vzápätí bol na- tinstve Stanica v prítomnosti jej
hlásený ich nález. Hliadka MsP matky Evy P., ktorá informáciu o
odniesla a odovzdala doklady pá- ponuke svojej dcéry na platený
novi Mariánovi D., ktorý hliadke za sex zamietla.

Noc s Andersenom – medzinárodné podujatie

rýchlu pomoc poďakoval.

- rozprávkový večer v knižnici pre deti od 9 do 12 rokov
5. 3. – 27. 4.

I 1. februára sa v neskorých nočných hodinách do ubytovne na
Ulici Štefánikovej dobíjal muž. Ladislav Z. bytom v Levoči po prepustení zo zamestnania prišiel aj o
ubytovanie. Nedisponoval žiadnou finančnou hotovosťou, nemohol sa nikde ubytovať. Hliadkou
bol videný v noci ako sa pohybuje
po meste. Vzhľadom k tomu, že
boli silné mrazy, poskytla mu
hliadka pobyt v čakárni na SAD a
v dopoludňajších hodinách bol
predvedený na útvar mestskej polície, kde mu bolo poskytnuté jedlo a teplý čaj. Po telefonáte s Útulkom sv. Františka v Levoči, ktorého bol v minulosti klientom, bol
personálom tohto zariadenia vyzdvihnutý a odvezený do Útulku.

Pavel Dvořák – beseda so spisovateľom
pre obyvateľov mesta
28. 3.

Stela Brix – beseda s detskou spisovateľkou

Vladimír Janků – Fotografie
výstava v priestoroch knižnice

PROGRAM
kultúrnych a spoločenských podujatí v meste
21. marca 2012 v kultúrnom stredisku Pod Skalkou

VČS ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
22. a 23. marca 2012 – od 10.00 h v Dome kultúry vo Svite

DEŇ TANCA
regionálna prehliadka nefolkórneho tanca s medzinárodnou účasťou – vstup voľný
28. marca 2012 o 14.00 h - obradná sieň MsÚ - prízemie

SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE JUBILANTOV
za 1.štvrťrok 2012

29. marca 2012 o 15.30 h - zasadačka MsÚ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
–14. riadne zasadnutie poslancov
31. marca 2012 o 16.00 h - sála Domu kultúry

„Z TATRANSKÉHO PRAMEŇA“
Festival hudobného folklóru detí a sólistov tanečníkov
Únia žien Slovenska vo Svite vás pozýva na

Detskú burzu
jarného ošatenia a športových potrieb
17. - 20. marca spoločenská miestnosť nad poštou
17. - 18. 3. 14.00 – 18.00 príjem čistých a nepoškodených vecí
19. - 20. 3. od 8.00 – 17.00 hod. - predaj vecí
23.3. od 12.00 hod. - 16,30 - vrátenie nepredaných vecí

I 2. februára záchranári RZP požiadali o súčinnosť pri hľadaní mladej ženy, ktorá podala na dispečing oznámenie, že sa nachádza
na SAD vo Svite a chce si podrezať žily. Hliadka MsP prehľadala
priestory SAD aj priľahlé okolie,
avšak bezvýsledne. Počas hľadania žena neustále telefonovala s
pracovníkom dispečingu, ktorému sa podarilo zistiť miesto, kde
sa žena nachádzala. RZP ju previezla do NsP Poprad.
I 3. februára sa po Ulici Jilemnického údajne prechádzala veľká líška. Hliadke sa ani po dlhšom
prehľadávaní ulice a okolia, nepodarilo líšku – tuláčku nájsť.

I 11. februára dvaja chlapi v maskáčových kombinézach s modrou obálkou v ruke sa pokúšali
dostať do domu pani T. z Tatranskej ulice v mestskej časti Pod
Skalkou. Tvrdili, že sú z požiarnej
ochrany a idú na kontrolu. Pani
domu im však nedôverovala a privolala pomoc polície, ktorej sa už
nepodarilo takzvaných kontrolórov požiarnej ochrany nájsť.
I 12. februára v pohostinskom
zariadení Baba návštevník rumunskej národnosti rozbíjal poháre, rozlieval pivo a nakoniec si
ľahol vedľa vyvráteného stola.
Svojou agresivitou útočil aj na
hliadku mestskej polície. Okrem
škody spôsobenej danému zariadeniu musel uhradiť aj blokovú
pokutu.
I 19. februára vo večerných hodinách nahlásila pani T. zo Svitu,
že má obavy o život svojho druha,
ktorý šiel na železničnú trať. Do
kontroly železnice a okolia sa pustila MsP spolu s OO PZ, neúspešne. Neskôr ho polícia našla
fajčiť v pivnici domu, kde býva.
Uviedol, že oznámenie jeho priateľky bolo zinscenované, nakoľko
bola pod vplyvom alkoholu.
I 21. februára sa podarila zlodejovi krádež dvoch párov lyží a lyžiarok. Z pivnice pána Maroša M.,
bývajúceho na Ulici kpt. Nálepku
odstránil visiaci zámok a kradol.
Krádež putovala do rúk OO PZ
Svit.
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Krátko zo športu
V atletickom päťboji
Počas februárového víkendu v dňoch 18. a
19. 2. 2012 sa v bratislavskej hale Elán uskutočnil šampionát vo viacbojoch dospelých a
juniorov. V kategórii 18 až 19-ročných junioriek štartovala aj členka atletického oddielu
zo Svitu Veronika Austerová. V atletickom päťboji (beh na 60 m, skok do výšky, vrh guľou,
skok do diaľky, beh na 800 m) si vybojovala
bronzovú medailu.

Stolní tenisti
Stolní tenisti Adento Svit, hrajúci 4. ligu mužov
skupina Podtatranská, už odohrali 16 kôl a sú v tabuľke na 10. mieste. V ostatnom zápase podľahli
družstvu Slov. Vsi „ B „ v pomere 11 : 7, keď za
Svit bodovali: Markovič 3, Miro Benko st. 2, Pavlišin 1,5 a J. Klein 0,5 boda.

Začínajú so Sabinovom
Futbalisti FK Svit pod vedením trénerskej dvojice Milan Jambor, hlavný tréner a Tomáš Sabo,
asistent, pokračujú s družstvom v príprave na jarnú časť regionálnych majstrovstiev, skupina východ. V poslednú februárovú nedeľu zohrali prípravný zápas v Sp. N. Vsi s Hrabušicami a vyhrali 7 : 2, keď za Svit skórovali Monka a Beller po
2, Jambor, Gríger a Lesný.
Do začiatku súťaže (jarná časť sa začína 25.
marca a Svit hrá v Snine) doma v nedeľu 1. apríla
o 15, 30 h so Sabinovom zahrajú ešte 2 - 3 prípravné zápasy a podľa predsedu FK Svit Dušana
Dindu výbor a realizačný tím spolu s hráčmi sú
rozhodnutí nadviazať v jarnej časti súťaže na
úspešnú jesennú časť a pre divákov hrať atraktívny technický futbal s cieľom udržať si pozíciu na
čele tabuľky.
-ák-

S L O V E N S K Á S P E L E O L O G I C K Á S P O L O Č N O SŤ
vás pozýva dňa 14. apríla 2012 o 9.00 hodine
do Domu kultúry vo Svite na celoslovenské stretnutie jaskyniarov

SPELEOMÍTING 2012
Na podujatí budú počas celého dňa prezentované aktuálne výsledky prieskumu, výskumu jaskýň a krásu u nás i vo svete a zaujímavosti z oblasti speleológie.

PROGRAM SPELEOMÍTINGU:
G
G
G
G
G

objavy členov SSS v Slovenskej republike
nové objavy v zahraničí
expedície, poznávacie cesty
novinky a zaujímavosti zo speleológie
výstava mapovej, fotografickej a inej dokumentácie
Ocenenie za:
G. najvýznamnejšie speleologické aktivity členov SSS na Slovensku
G najvýznamnejšie speleologické aktivity členov SSS v zahraničí
G najlepšie príspevky v časopise Spravodaj SSS 2011
Divácka cena za:
G najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít
G najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest
G najlepšia panelová dokumentácia
Súčasťou podujatia bude Speleoburza speleologickej literatúry: knihy, staršie ročníky jaskyniarskych periodík, zborníky Slovenský kras a iné. Na záver bude zlosovanie vstupeniek s cenou.

Druhé víťazstvo kolkárov
Kolkári pod hlavičkou MKK Svit na svojich
domácich dráhach v Sp. N. Vsi odohrali
v poradí už 16. kolo I. ligy skupina východ
a 18. 2. V ňom dosiahli druhé víťazstvo
v súťaži.
MKK Svit - ŽP Šport Podbrezová „C” 3101:
3058, na body 6 : 2.
Výkony: Schmidt 544, Polomský 531, Hajovský st. 509, Focko 474, Hajovský ml. 451,
Svitánek 592, najlepší výkon zápasu a 16. kola I. ligy skupina východ.
-ský-

Pred play-off
Basketbalisti BK Iskra Svit v sobotu 3. marca zápasom v Handlovej ukončili tohtoročnú
základnú časť extraligy mužov v basketbale.
Po 32 kolách skončili na 4. mieste so ziskom
49 bodov a aktívnym skóre 2631:2625, keď
celkove vyhrali 17 zápasov a 15 prehrali.
Na základe umiestnenia budú hrať zápasy štvrťfinále play-off basketbalisti Svitu s družstvom
z Handlovej, ktorá skončila na 5. mieste, a to na 3
víťazné zápasy. Prvý zápas play-off o postup do
semifinále sa uskutoční vo Svite 10. marca, druhý
v stredu 14. 3., tretí zápas vo Svite v sobotu
17. 3., prípadne štvrtý 21. 3. v Handlovej a piaty
24. 3. vo Svite.
-ák-
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Svitskí horskí cyklisti dobyli Čergov
V minulom roku 5. 2. 2011 sa päť členov klubu zúčastnilo na
5. ročníku Čergovskej stopy v Raslaviciach. Je to zimný maratón so štartom v Raslaviciach a cieľom na 28 km vzdialenej chate Čergov (914 m n. m.), na ktorom sme získali dve
druhé miesta. Preto sme si to tohto roku zopakovali a šli sme
obhájiť výsledky.

11. 2. 2012 sa 10 členov klubu zúčastnilo na 6. ročníku a
nielenže obhájili minuloročné
výsledky, ale dokonca získali tri

prvé miesta vo svojich kategóriach - Peter Benko, Ján Niedoba (obaja min. rok druhí) a Martin Antoni a dve druhé miesta –

Ondrej Soják ml. a Andrej Žec. Aj ostatní zúčastnení Ján Husár(14
m.), Ján Hruška (7 m.), Ján Bučina (5 m.) Jaroslav Žec (5 m.) a vicemajster Slovenska 2010 v 24-hodinových maratónoch Peter Multáň st .(8 m.) podali výborné výkony, no pre veľkú konkurenciu sa
na stupne víťazov nedostali.
Reprezentovali klub a mesto Svit, za čo im parí vďaka, veď ako
sa hovorí, nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Pri priemernej teplote okolo -10°C, keďže bolo krásne slnečné počasie, bolo to príjemné zimné bikovanie.
Ján Bučina

http://energobiketeam.tym.sk

Basketbalový turnaj
chlapcov a dievčat
vo Svite
Centrum voľného
času vo Svite zorganizovalo počas jarných prázdnin 27.
februára v telocvični ZŠ na Mierovej
ulici basketbalový
turnaj chlapcov a
dievčat Svit 2012.

Na priateľské meranie síl s našimi najmladšími basketbalistami a basketbalistkami z družstva
BKM CVČ Svit a CVČ MŠK Iskra Svit prijalo pozvanie družstvo
mladších žiakov z BKM Poprad
a prípravka dievčat zo ŽBK
Whirlpool Poprad. Hralo sa sys-

témom každý s každým. Všetci
najmladší nádejní basketbalisti
ukázali svoju šikovnosť, húževnatosť a bojovnosť, a tak úroveň
zápasov bola na ich vek a len
niekoľko mesačné skúsenosti
veľmi dobrá.

Poradie:
1. BKM Poprad, 6 b. 138 : 31
2. BKM CVČ Svit, 4 b 104 : 44
3. CVČ MŠK Iskra Svit 2 b.
91 : 67
4. ŽBK Whirlpool Poprad 3 b.
2 : 193

Vďaka za basketbalovú prípravu chlapcov a dievčat patrí najmä trénerke dievčat Henriete
Ščavnickej a trénerovi chlapcov
Vladimírovi Kováčovi.
N. Kumorovitzová
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