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MsZ Svit prerokovalo

Neplatiči budú
ZVEREJNENÍ!
Na vedomie vzali poslanci informáciu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách a plnení doterajších uznesení. Nasledovali rozpočtové opatrenia, ktoré komentovala
vedúca oddelenia ekonomických
činnosti A. Balogová. Prvým z nich
je opatrenie pod číslom 38 na úpravu rozpočtu vo výške 32 186 € z dôvodu financovania projektovej dokumentácie schválených projektov.
Týmto rozpočtovým opatrením sa vlastné
príjmy použijú na vlastné kapitálové výdavky.
Ďalšie opatrenie bolo nutné schváliť z dôvodu
už prezentovaného zníženia bežných príjmov z podielových daní v roku 2011 o 3,76
%, čo pre mesto Svit činí čiastku 70 370 €.
Tento výpadok daní v bežnom rozpočte bolo
potrebné vykryť a tak poslanci príslušné rozpočtové opatrenie odsúhlasili. Rovnako ako
rozpočtové opatrenie č. 40/2011, ktorým
sa vyššie príjmy základných škôl v meste
ponechajú školám na potrebné účely (ná-

Radosť z peknej jesene prežívajú i tí najmenší... Foto: Soňa Dalma Szelleyová
kup učebných pomôcok, zveľadenie školskej
jedálne, mzdu pre vychovávateľa v ŠKD,
a pod.).
Po týchto hlasovaniach sa pristúpilo
k rozsiahlejšej skupine rôznych predajov.

Ako prvý sa odsúhlasil predaj nebytového
priestoru, ktorý sa eviduje ako prebytočný
majetok mesta a slúžil ako kryt CO
v bytovom dome na Ul. kpt. Nálepku 135. Ten(Pokrač. na 2. strane)

Maroš Bango

postavil seniorov na nohy

všetkých seniorov
poďakoval Mestu za
vytváranie podmienok pre ich aktivity
a potom už javisko

Jednoznačný úspech malo vystúpenie charizmatického speváka Maroša Banga v programe, ktorý pravidelne organizuje mesto Svit v Mesiaci úcty k starším pre
seniorov.
Z úst primátora R. Abraháma školy. Predsedovia týchto orgazazneli v úvode slová vďaky nizácií prevzali od R. Abraháma
a priania predsedom dvoch klu- kytice kvetov ako poďakovanie
bov dôchodcov, Jednoty dô- za záslužnú nezištnú organizáchodcov Slovenska, Zväzu torskú prácu pre sebarealizáciu
zdravotne postihnutých, ale seniorov, ich oddych i zábavu.
i Klubu absolventov Baťovej Predseda JDS M. Jurčák za

ovládol Maroš Bango, ktorý priniesol bohatú
kyticu piesní a jeho manželka Saška sa ujala úlohy moderátorky. Hľadisko ocenilo jeho
skvelý výkon búrlivým potleskom, ktorý neutíchal a premenil sa v standing ovation. -vž-

Foto: S. Pjatak
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ODBER KRVI
MS Slovenského Červeného kríža vo Svite
organizuje
13. decembra 2011 od 10.00 hod. – 14.00 hod.
ODBER KRVI.
Odber sa uskutoční v Spolcentre Svit za pomoci mobilnej jednotky NTS SR.
Darcom krvi sa môže stať každý zdravý občan medzi 18.
a 60. rokom veku. Kvalitu darovanej krvi môže ovplyvniť použitá strava, preto je nutné dodržať pred odberom beztukovú
diétu a tiež je zakázaný alkohol.
Ďakujeme darcom, ktorí využijú práve tento termín
a prejavia tak k nášmu mestu spolupatričnosť a vzájomnú súdržnosť.
M. Zentková, MS SČK Svit

MsZ Svit prerokovalo
(Dokončenie z 1. strany)

to priestor je v dezolátnom technickom stave a výrazne znižuje
kvalitu bývania Ing. P. Blaškovi,
pod bytom ktorého sa nachádza.
Poslanci odsúhlasili predaj tohto
priestoru ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 500 €.
Schválili aj predaj druhej podobnej žiadosti – ide o CO kryt
v bytovom dome na Štúrovej
292. Ten žiadali odkúpiť všetci
vlastníci bytov v tomto dome
a budú tak môcť učiniť za cenu
780 €. Poslanci sa následne zaoberali žiadosťami o odkúpenie
časti priľahlých pozemkov
k rodinným domom na ul. Sládkovičovej č. 160 a Hviezdoslavovej
č. 170 a 171. Všetkým trom vyhoveli.
V rokovaní pokračovali schvaľovaním žiadostí o zriadenie vecného bremena žiadateľovi Kvety
Tatry Slovensko s. r. o. z dôvodu
preloženia VN prípojky (zo
vzdušného vedenia na zemné)
a budúceho vecného bremena
na pozemku mesta z dôvodu preloženia VN vedenia pri výstavbe
rodinného domu (zo zemného na
vzdušné.) žiadateľom M. Mikušovej a J. Uramovi. Technickým
službám bolo do správy zverené
nové veľké zametacie vozidlo
IVECO v hodnote 312 840,- €.
Správu o hospodárení mesta za 9 mesiacov roku 2011
predložila A. Balogová – poslanci
ju po krátkej rozprave vzali na vedomie a následne schválili zahraničnú služobnú cestu primátorovi mesta a trom ďalším osobám do Českej Třebovej
v dňoch 9.-11. novembra 2011
na oslavy Medzinárodného dňa
vojnových veteránov.

Interpelácie sa začali vystúpením poslanca M. Berkeša, ktorý
poukázal na hrozbu spadnutia
niekoľkých stromov vo východnej časti nového jazera
(Bagrovisko). Navrhol, aby TS zabezpečili ich výrub, aby sa nestalo niejaké nešťastie. Riaditeľ TS
prisľúbil, že sa tým bude zaoberať. M. Bezák v mene poslanca J.
Drobného poďakoval za inštaláciu svietidiel pri Športovej hale
a predložil návrh, aby sa do plánu
aktivít mesta dostala výstavba
novej budovy Domu smútku na
pozemku vedľa terajšej schátralej
budovy. Tým by sa mohli vytvoriť
potrebné hrobové miesta na ploche, kde je súčasný Dom smútku.
Poslanec I. Zima vystúpil
s viacerými interpeláciami. Prvou
poukázal na webovú stránku
mesta, kde chýbajú aktuality zo
športovej oblasti – termíny zápasov jednotlivých klubov. Obrátil
sa na riaditeľku Bytového podniku Svit, s. r. o. otázkou, čo je so
zariadením v stolárskej dielni
pri tzv. Kopčeku, ako je využité.
Žiadal písomnú odpoveď. Ďalej
vyjadril názor niektorých občanov, že plánovaná 6 týždňová
odstávka mestskej plavárne je
dlhá a v tomto období nevhodná.
Odpovedali viacerí zainteresovaní. A. Balogová povedala, že na
Dozornej rade Bytového podniku
sa touto vecou zaoberali a ako
potvrdila i riaditeľka BP Svit,
s. r. o. I. Korenková - ekonomické dôvody sú najpodstatnejšie.
Táto odstávka je povinná zo
zákona, je o 2 týždne kratšia
ako vlani, návštevnosť v novembri býva najnižšia, nezanedbateľné je i nutné čerpanie dovoleniek a voľna zamestnancov. M.
Lopušniak povedal, že samotné

Novú širokú Ulicu SNP bude lemovať aj nové parkovisko.
Foto: S. Pjaták

čistenie bazéna trvá minimálne
dva týždne.
I. Zima sa zaujímal o pripravenosť klziska na zimné obdobie. J. Žiak prehlásil, že samotná
prevádzka tohto športoviska nie
je jednoduchá, klzisko nie je na
pozemku mesta, čo súvisí
s rôznymi problémami, úhradou
energií (voda, elektrina). S majiteľom pozemku (Finchem, a. s.)
bude rokovať, technicky sa opraví (mantinely), v prípade nutnosti
sa musí hľadať iná lokalita (napr.
pri ŠH Iskra Aréna).
Poslankyňa M. Smatanová sa
opýtala, prečo nám v meste absentujú odborní lekári, napr.
diabetológ. K tomuto sa kompetentne vyjadril primátor mesta.
Prehlásil, že on osobne vynaložil
nemalé úsilie na riešenie tohto
problému, avšak záver je jednoznačný – týchto odborných špecialistov niet. Oslovil viacerých
kompetentných a je to skutočný
problém, ktorý v súčasnosti nie je
riešiteľný. Doplnil ho J. Lörincz informáciou, že pre okres Poprad
sú stanovení 3 diabetológovia,
z toho sú dvaja v Poprade a jeden
v Tatrách. Na Svit nie je kvóta.
Chýbajú aj iní odborní lekári –
napr. urológovia. Mesto je
ochotné ponúknuť im výhodné
podmienky, len aby ich získalo,
napriek tomu je tento problém
v súčasnosti neriešiteľný.
Poslanec L. Jašš poukázal na
nevhodný otvárací čas v Zbernom dvore Technických služieb. Podal návrh na jeho zmenu s tým, aby bol verejnosti prístupnejší. K tejto téme sa vyslovil
i M. Berkeš, navrhol zrušenie
veľkoobjemových kontajnerov
s tým, že miesta divých skládok
by mala polícia monitorovať
a sankcionovať ich „tvorcov“,

zberný dvor by mal byť otvorený
aspoň v stredu do 16-tej hodiny
a v sobotu od 8-14-tej hod. Tento
návrh TS mesta Svit prehodnotia.
V diskusii sa prítomní zaoberali problémami, ktoré vyplynuli
zo zasadnutia Dozornej rady
Bytového podniku, najmä neplatičmi, ktorých evidujú okolo
40 z celkových 202 nájomníkov.
Je to alarmujúce číslo, prehlásil
následne M. Berkeš a podal návrh, ktorý sa premietol do uznesenia. Schválili ním zverejnenie
zoznamu daňových dĺžnikov
na internetovej stránke mesta
a na úradnej tabuli mesta v
zmysle platnej legislatívy. V diskusii zazneli i žiadosti o poskytnutie bezplatného prenájmu
športovej haly formou uzavretia
zmluvy o výpožičke - pre 19. ročník halových Majstrovstiev SR
kolektívov mladých hasičov
a Memoriál Dušana Kaňuka 3.
12. 2011 v basketbale mužov.
Obidvom žiadostiam poslanci vyhoveli.
J. Soliarová podala informáciu o aktuálnom počte zaevidovaných žiadateľov o potravinovú pomoc. K 27. 10. 2011
ich je v našom meste 363, následne bude prebiehať dovoz potravín z potravinovej banky, ktorá
je v Dovalove pri L. Hrádku. Asi
15 ton potravín sa bude distribuovať zapísaným žiadateľom na vopred oznámenom mieste.
V závere zasadnutia pozval
predseda finančnej komisie M. Berkeš všetkých poslancov na rokovanie komisie o
budúcoročnom rozpočte mesta. Čaká nás skutočne neľahký
rok a tak je žiadúci zodpovedný
prístup všetkých ku tvorbe základného finančného materiálu
nášho mesta.
-vž-
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Návšteva plná
podnetov
Občas našim žiakom hovoríme, že
vyrastajú v komplikovanej dobe,
v ktorej je ťažké orientovať sa
v množstve „vzorov“, ktoré na nich
útočia z bulváru a skutočných vzorov-osobností, ktoré ich môžu v živote pozitívne ovplyvniť a inšpirovať.
Preto sme ocenili, keď sa naši deviataci
mohli koncom októbra na pôde našej školy
stretnúť na besede s generálnym riaditeľom
akciovej spoločnosti Chemosvit Svit Ing. Michalom Ľachom.
Dozvedeli sa mnoho nového o minulosti a
súčasnosti tejto akciovej spoločnosti, (ktorá,
mimochodom, zamestnáva i mnohých ich
rodičov a snáď bude v budúcnosti i mnohých
z nich), o jej organizačnej štruktúre, o výrobnom programe, i o najnovších modernizáciách vo firme. Ale i o programe starostlivosti o zamestnancov, o podpore športu a kultúry, o spolupráci s mestom Svit. A, samozrejme, o ďalších plánoch na rozvoj.
Popritom sa v debate dostali k otázkam –
takpovediac - o živote. O skutočných hodnotách, o poctivej, tvrdej, každodennej práci, lebo iba taká vedie k úspechu, o nutnos-

ti vzdelávať sa (celý život), lebo iba dobrý odborník má šancu uplatniť sa v dnešnej tvrdej
konkurencii, o poctivom prístupe k práci i
spolupracovníkom.
A tak naši žiaci dostali veľmi vzácnu lekciu. A zadarmo. A pridanou hodnotou bol
vtip a ľahkosť, s akou bola podaná. A ešte
niekoľko darčekov navyše – okrem iného i finančný príspevok na exkurziu do koncen-

tračného tábora v Osvienčime, kam sa chystajú v máji budúceho roku. Ale ešte predtým
navštívia a. s. Chemosvit, aby jej prevádzky
videli na vlastné oči. A to je ďalší výsledok
tohto podnetného stretnutia.
Ďakujeme
Pedagógovia a žiaci
ZŠ Komenského ul. Svit

Mesiac úcty k starším
Október je už oddávna mesiacom úcty k starším. Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody. Takýmto krásnym umeleckým
dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami ale aj starosťami. Je dôležité, aby vo verejnosti vzrástlo vedomie, že starí ľudia sú v
každom prípade prameňom bohatstva a múdrosti.

10.12.11 o 19.00
Rímskokatolícky kostol Svit
Predpredaj:
30,- €
v deň koncertu: 35,- €
MsÚ Svit, č.t. 78 75 114
0908 406 147

Preto na znak vďaky a úcty si žiaci z 2.B a Alicka Brtáňova z 9.A s radosťou a potešením pripravili pre babičky a deduškov v ZOS krátky ale zaujímavý program. Svojim vystúpením vyčarili na ich tvárach úsmevy. Na záver boli žiaci odmenení aj koláčikom, ktorý im upiekli babičky a spolu pri čaji si ešte posedeli, porozprávali a aj zaspievali. Žiaci sa rozlúčili s prianím
pevného zdravia, veľa krásnych a slnečných dní v kruhu blízkych a prísľubom, že ich o krátku chvíľu opäť prídu navštíviť a potešiť.
Mgr. Oľga Podhajecká, Zuzka Kostyšáková
ZŠ Komenského ul.
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POZOR - ZMENA TERMÍNU
Umelecká agentúra Bell Canto z Popradu
v spolupráci s mestom Svit uvedie

27. novembra 2011 (nedeľa) o 17.00 hod.
v DK Svit
pre všetkých milovníkov dobrého divadla skvelú
a veľmi úspešnú kabaretnú komédiu divadla West
z Bratislavy „PRÍPAD ČIERNEJ VDOVY” autor: David Tristram a réžia: Ľubo Roman/ s atraktívnym
hereckým obsadením: 0ľga Belešová, Jožo Pročko
a Roman Pomajbo.
120 minút iskrivého humoru nenechá žiadne oko suché. Čo sa stane, ak sa stratí jedovatý pavúk a ešte
k tomu v divadle?Stať sa može všeličo a aj stane... Kabaretné vyriešenie prípadu treba jednoducho zažiť. Excelentné herecké výkony a humor budú dokonalým spestrením tejto jesene.
Upozornenie: Predstavenie nie je vhodné pre deti do
15-tich rokov.
Cena vstupenky:
12 Eur (predpredaj),
11 Eur (hromadné objednávky od 20 kusov),
15 Eur (len pred predstavením 27. 11. 2011).
Predpredaj:
Mestský úrad Svit, č.dv. 219,
tel. č. 052/7875114, 0908 406 147
Umel.agentúra Bell Canto – tel.č. 0903 966 327
(hlavne hromadné objednávky)
Kníhkupectvo Christiania Poprad – Nám. sv Egídia
108 – tel.č. 052 / 7722944
PRÍĎTE ZAŽIŤ TO, ČO STE EŠTE NEZAŽILI !

ˇ
Spolocenská
rubrika

Inzercia

 NARODILI SA

Predám tatranský profil

Sophia Bučinová

- perodrážka, brúsený
I. trieda 4,00 eur
II. trieda 3,00 eur
v ponuke aj dlážkovica
a dokončovacie lišty.
Doveziem.

 MANŽELSTVO UZAVRELI
Miroslav Markovič a Zuzana Bjalončíková, Matúš Rodák
a Miroslava Vnenčáková

 ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

Tel: 0915 863 227, 0911 168 982.
Predám garáž pri novopostavenej nájomnej bytovke
na Ul. Štúrovej vo Svite. Č.tel.
0917 452 466.
Predám pekný hnedý konferenčný stolík, podlhovastý s
ochranným sklom. Cena 27 eur.
Tel.: 0905 905 384.
Predám 1-izbový byt na Ulici
9. mája 14, pôvodný stav, 30 m2.
Tel. kontakt: 0908 735 447.



Cestou na Babu...

Foto: K. Nowak

Poďakovanie

Rodina zosnulého Alexandra Božu touto cestou úprimne ďakuje
za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť v pondelok 24. 10. 2011.
Smútiaca rodina

70 ROKOV
Božena Veselovská, Mária Zacharová, Margita Kozubová, Eleonóra Drobuliaková
75 ROKOV
Terézia Ďurecová, Martin Hlavčák, Ján Dubeň, Marta
Podolská, Gertrúda Hricová
80 ROKOV
Anna Martonová. František Magač
85 ROKOV
Emília Bolisegová, Ján Orolín, Rozália Hercegová, Jozef
Lieskovský.
90 ROKOV
Jozef Šurjak
90 ROKOV
Koloman Šipoš

 NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ján Turček, Štefan Maček, Paulína Bednárová,
Alexander Boža, Ján Solus, Alžbeta Hečková, Pavel Fialek, Jozef Petruščák, Emília Mlynarčíková.
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Veľtrh environmentálnych
výučbových programov

Časť najaktívnejších žiakov (vľavo Adam Ružbašan - zachránil život holuba).
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica usporiadala
13.-15. októbra 2011 14. ročník Veľtr-

hu environmentálnych výučbových
programov „Šiška 2011“. Dejiskom
podujatia boli kúpele Sliač. Podujatia,

ktoré sa medzi priaznivcami
environmentálnej výchovy
teší stále väčšej obľube, sa
zúčastnili pedagógovia rôznych stupňov škôl i pracovníci organizácií zaoberajúcich sa ochranou prírody
a životného prostredia.
Súčasťou podujatia bolo
i odovzdávanie cien za školský rok 2010/11 úspešným
účastníkom
celoslovenských súťaží, ktoré organiEvka Ammerová
zuje SAŽP Banská Bystrica.
Do ZŠ Mierová Svit putovali tri ocenenia - súbor vecných cien za súťaž Oči na
stopkách realizovanú v rámci projektu Na túru
s Naturou:
2. miesto za reportáž Záchrana holuba (operenca
zachránil Adam Ružbašan) a sériu článkov skupiny
3. miesto za uverejnený počet reportáží a fotografií
zhotovených skupinou
špeciálna cena pre Evu Ammerovú za prácu
o biodiverzite rastlín v okolí školy (v súčasnosti je už
žiačkou osemročného gymnázia v Poprade)
Podrobnejšie informácie o podujatí záujemcovia nájdu na www.sazp.sk a www.snaturou2000.sk.
RNDr. Danica Božová

Seniori oslávili Mesiac úcty k starším aktivitami
Október je už tradične v meste Svit
mesiacom, kedy si mestské orgány
uctia tých spoluobčanov, ktorí už majú
za sebou nejaký životný krížik a zároveň práve oni v tento mesiac prezentujú svoju patričnosť k mestu, v ktorom
žijú, prežili tu svoj produktívny vek, založili rodiny, majú tu svoje deti i vnúčatá a chcú byť platní aj v súčasnosti.
Nebolo tomu inak ani v tomto roku, kedy
Klub seniorov na Štúrovej ulici, kde je predsedníčkou Bernadeta Točeková, 13. októbra uskutočnil milé stretnutie svojich členov.
V programe vystúpil aj spevácky zbor SENIOR, odovzdamé boli kytičky jubilantom
a samozrejme, nezabudlo sa ani na posedenie členov s hosťami, s MUDr. Pondušovou,
geriatrickou lekárkou a poslancom MsZ,
predsedom ZO JDS vo Svite Mgr. Miroslavom Jurčákom.
Veľmi pekný charakter malo stretnutie seniorov Klubu Bôrik z Pod Skalky 17. októbra,
kde v spoločenskej sále kultúrneho strediska predseda klubu Alexander Tokár s členmi
samosprávy pripravili bohatý a zaujímavý kultúrny program, v ktorom nechýbal spev,
scénky, ocenenie jubilantov a všeobecne
dobrá nálada.
Na milom stretnutí nechýbali ani zástupcovia mesta, viceprimátor Milan Lopušniak, poslanec a predseda ZO JDS Mgr. M. Jurčák,
predsedníčka Únie žien J. Bobulová, B.
Bendíková za Združenie klubov seniorov Spiša, Jozef Kalakaj, predseda Okresnej rady
záhradkárov.
Seniori v meste Svit si vážia vzťah orgánov

mesta najmä, primátora R. Abraháma
a poslancov MsZ k seniorom, tak sa výbor ZO JDS rozhodol pri príležitosti nadchádzajúcich Sviatkov všetkých svätých
uskutočniť brigádu na pomoc TS pri vyčistení areálu cintorína. Až 18 seniorov
veľmi ochotne 19. 10. prišlo za ideálneho jesenného počasia, aby svojou prácou prispeli pre dobro spoločnej veci.
Nielen počas Mesiaca úcty k starším
seniori dokázali, že život v meste aj
v postproduktívnom veku môže byť
v prospech samotných seniorov, ale
podľa možností aj na prospech mesta.
Text a foto -ák-

Príjemné posedenie
Aj základná organizácia Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých vo Svite si
pozvala svojich členov pri príležitosti mesiaca úcty k starším na malé posedenie
pri káve a zákusku.
K spestreniu programu prispeli žiaci a pedagógovia ZUŠ vo Svite. Pásmo piesní
a hudobných vložiek potešilo všetkých zúčastnených, zazneli rezké piesne a melódie
z nášho regiónu. Sme vďační nášmu dorastu
za ich výborný výkon a ďakujeme im, aj ich
pedagógom.
Za ZO SZZP Ľ. Kuzmíková
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Škriatkovia a víly
Výstava bábok z rozprávkovej
krajiny Vítězslavy Klimtovej
Do Mestskej knižnice vo Svite sa od 25. 10. 2011 do
4. 11. 2011 nasťahovali obyvatelia lesa, skalných hôr,
lúk, viníc a sadov. Sú to postavičky škriatkov a víl, ktoré
vytvorila česká spisovateľka, grafička a ilustrátorka Vítězslava Klimtová.
Autorka vyštudovala odbor bižutérie na Strednej umeleckej
škole v Jablonci nad Nisou a v
štúdiu pokračovala na Vysokej
škole umelecko-priemyselnej v
Prahe. Okrem kníh, omaľovánok
a leporel vytvorila viac ako 700
postavičiek rozprávkovej krajiny
(od najmenších až po bábky v životnej veľkosti) a má ich umiestnené v záhrade pred svojim domom neďaleko mesta Příbram.
Výstava niektorých jej bábok putovala najprv po českých knižniciach a od septembra 2009 skrá-

šľuje prostredie knižníc na Slovensku. Návštevníci vo Svite moh-

li vidieť trinásť postavičiek a zároveň sa dozvedieť, kto im ukrýva v
domácnosti kľúče, kto žije v

mestskej kanalizácii alebo kto je
priateľom tých, čo majú radi knižky. Spisovateľka všetkým milovníkom rozprávok odkazuje:
„Ak nájdete a objavíte svojich
vlastných škriatkov a víly, napríklad u vás na záhrade alebo v skrini, nechytajte ich. Sú malí a kreh-

kí, a keď sa vás budú báť, nemôžu sa s vami spriateliť.
Trpezlivo počkajte až sa sami
usadia na vašom vankúši alebo na
tanieriku s raňajkami. Potom im
dajte kúsok koláča a kvapku mlieka a počúvajte, čo vám budú roz-mskprávať.“

POZVÁNKA
na besedu
so spisovateľkou

Janou PRONSKOU
23. 11. 2011 o 13.30 h.
v Mestskej knižnici vo Svite

Fenomén Baťa
Klub Absolventov Baťovej školy vo Svite organizoval účasť svojich členov na celoslovenskej výstave v Slovenskom technickom
múzeu v Košiciach 3. novembra 2011, kde
bola inštalovaná zaujímavá výstava pod názvom „FENOMÉN BAŤA“.
Uvedená výstava sa po Bratislave dostala aj do
metropoly východného Slovenska a v účastníkoch zanechala veľmi dobrý dojem. Najmä pre
staršiu generáciu, ktorá má ešte v živej pamäti
svoje pôsobenie aj vo firme Baťa vo Svite, sa spomienky len oživili. Pre mladšiu generáciu by mali
byť zamyslením sa, ako uchovať pozitíva vtedajšej doby, ktoré mali veľký vplyv na ľudí pri rozvíjaní ich osobností, získavaní praktických a teoretických vedomostí, tak dôležitých pre ďaľší život.
-ák-

*************************
slávnostná recepcia

Filatelistická burza

19. 11. 2011, 20 h
Hotel Mladosť Svit
vstupné 20 eur

Klub filatelistov v Poprade pozýva zberateľov
na Podtatranskú filatelistickú burzu, ktorá sa
uskutoční v sobotu 12. novembra od 7:00 do
12:00 v jedálni Stravex na Drevárskej ulici 8
v Poprade. Vítané sú aj ostatné zberateľské odbory. Viac informácií nájdu záujemcovia na
www.kfpoprad.estranky.sk.

slávnostný program
19. 11. 2011, 17 hod.
Dom kultúry Svit
vstupné 2 eurá
špeciálny hosť
spevácka skupina Rosa
program moderuje
Igor Hraško

************************

predaj a rezervácia vstupeniek
tel. číslo 0948 399 989
Janosik@janosiksvit.sk
www.janosiksvit.sk
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„Špinďúra v kráľovstve Čistoty“
V Materskej škole na Ulici mierová vo Svite, sme
sa po štyroch rokoch rozhodli opäť environmentálnym projektom „Špinďúra v kráľovstve Čistoty“ obohatiť edukačný program pre deti. Divadelné predstavenia, pripravované a odohrané
učiteľkami MŠ, budú počas celého školského roka ladené podľa aktuálnych tém, určených deťom, vždy s jasným edukačným momentom.

7. októbra 2011 na prvom divadelnom predstavení deti spoznali hlavných
predstaviteľov kráľovstva
„Čistoty“, ktorými sú: kráľ
Čistota, šašo, radca a kuchár, ale taktiež záporná
postava Špinďúry“, ktorá
má rada život v špine a neporiadku. Zároveň mali deti možnosť fixácie už nadobudnutých poznatkov o
znakoch jesene, jej far-

bách, ale aj o prevencii
pred ochorením vyplývajúcim z nedodržania zásad
hygieny, ako aj následkov
nedostatočného oblečenia vzhľadom ne počasie.
Deti divadielko hltali
očami, prežívali osudy rozprávkových postáv a už teraz sa tešia na ich ďalšie
príbehy.
Foto: M. Zentková

Mgr. A. Hurčalová

Aj v škôlke idú
s modernou dobou...
V školskom roku 2010/2011 sa podarilo za pomoci zriaďovateľa Mesta Svit zakúpiť interaktívnu tabuľu do našej
Materskej školy vo Svite. Účel bol jednoznačný - zefektívniť edukáciu s využitím IKT (informačno-komunikačných
technológií).

Ela Neuwirthová pri interaktívnej tabuli

„Zdravo žijeme“
Pod týmto názvom 27. okóbra kuchárky a učiteľky
pripravili v materskej škole ochutnávku jesenných
plodov zo svitských záhrad, a to formou netradičných pomazánok.

Rodičia a deti v odpoludňajších hodinách tak mali možnosť ochutnať štyri druhy pomazánok, ktoré už na pohľad
vyzerali veľmi príťažlivo. Rozhodnúť, ktorá chutila najlepšie, to bola ťažká úloha nielen
pre deti ale i rodičov. Ale rozhodnúť sa muselo a to tým, že
komu čo chutilo opečiatkoval
značkou a keď sa to spočítalo, najviac chutila pomazánka
„AVOKÁDOVÁ“. No ani špenátová, zelerová či šošovicová
nezostali bez označenia, to

znamená, že chutili. A pre dôslednosť, kuchárky s učiteľkami materskej školy dali do skriniek detí aj recepty uvedených
pomazánok.
Veľmi dobrý nápad, za ktorý
je potrebné kuchárkam materskej školky poďakovať a vysloviť presvedčenie, že takých,
ale i obdobných nápadov bude viac. K tomu môžu prispieť
aj rodičia detí..
-ákFoto: Mgr. A. Milonová

Prvé pokusy činnosti detí na interaktívnej tabuli preukázali ich radosť a záujem o plnenie úloh rôzneho charakteru. Prostredníctvom
interaktívneho pera hravo vyhľadávali, presúvali, ale aj usporadúvali
obrázky predmetov podľa určených vlastností. Páčila sa im aj
možnosť vytvárať farebné cesty,
vyfarbovať predmety ľahkým dotykom pera o tabuľu.
Odkrývanie obrázkov prekrytých
farebnou vrstvou gumovaním a tiež
možnosť obťahovania a písania

grafomotorických prvkov na tabuľu
patria k ďalším možnostiam využitia
interaktívnej tabule, nielen na prvotné odovzdávanie a objavovanie
informácií, ale aj na ich fixáciu. A to
je dôvod, prečo sa celý náš pedagogický kolektív, naklonený modernizácii didaktických prostriedkov, v najbližšom čase zúčastní
školenia na získavanie kompetencií potrebných pre odbornú prácu
so softvérom na interaktívnej tabuli.
Text a foto:
Bc. Soňa Dalma Szelleyová

SVIT

8

Deti v Slovenskom raji

Delfín odmeňoval
Organizátori celoslovenského prírodovedného seminára Delfín v
týchto jesenných dňoch
odmeňovali najúspešnejších riešiteľov za
školský rok 2010/2011.
Tento seminár je zameraný na prírodné vedy a medzipredmetové vzťahy (matematika, fyzika, chémia,
biológia, geografia). Má päť
kôl, ktoré sú časovo rozvrhnuté na obdobie celého
školského roka. Napriek tomu, že riešenie úloh bolo
časovo dosť náročné, celkový počet riešiteľov 7.-9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií sa dá
rátať na stovky. Medzi zapojenými ZŠ nechýbala ani naša.
Vynikajúci úspech dosiahol Miško Krajčovič (na obrázku), v súčasnosti žiak 9.A, ktorý spomedzi 244 riešiteľov
jeho kategórie obsadil krásne 2. miesto v rámci Slovenska a 1. miesto v rámci Prešovského kraja. Organizátori ho
odmenili diplomom, digitálnym mikroskopom a encyklopédiami. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu škoRNDr. Danica Božová
ly.
ZŠ Mierová ul.

Slnečné lúče zoslabli a počasie nám dáva najavo, že je tu jeseň. Napriek tomu, že je už chladnejšie, stále sa ešte dá s deťmi vonku veľa
podniknúť. Jeseň je krásnym obdobím na rôzne výlety do prírody, hýri
farbami, je to obdobie končiaceho sa leta a prichádzajúcej zimy...teraz
je ten správny čas na turistiku.
Aj my so žiakmi 3.ročníka sme si našli čas absolvovať turisticko - exkurzívnu prechádzku do Slovenského raja. Turistika je totiž ideálnou aktivitou na jesenné dni, a keď to spojíme aj s učivom prírodovedy, tak dvojnásobne. Slovenský raj má svoje čaro a uchvátil aj naše deti. Naša trasa viedla od orientačného stĺpa na Podlesku popri ústí Suchej Belej do Veľkej Bielej vody, smerom na východ, po spevnenej komunikácii k riečisku Veľkej Bielej vody a ďalej chodníkom ponad potok, ku skalným útvarom na oboch stranách rieky,
ktoré vytvárajú Hrdlo Hornádu. Prechádzka krátka, primeraná, ale zaujímavá
a plná adrenalínu, hlavne keď deti prekonávali prírodné prekážky. Turistika
veľmi priaznivo vplýva na fyzické, ale aj duševné a vôľové vlastnosti detí. Výlet nebol pre deti únavný a nudný, ale zábavný a podnetný. Odborne spôsobilý sprievodca Róbert Javorský - ochranár zo Správy Národného parku Slovenský raj, prísne rešpektoval zásady bezpečnosti detí, skontroloval vhodnú
turistickú obuv, oblečenie, dostatok tekutín a počas cesty vysvetlil veľa zaujímavých informácií o faune a flóre Slovenského raja, zdôraznil, že prírodu treba chrániť, nepoškodzovať ju, ale aj vhodne sa v nej správať.
Za veľmi vydarenú akciu hovorili unavené nôžky a oči svietiace spokojnosťou našich žiakov!
Mgr. Monika Dudinská
učiteľka ZŠ Komenského

Poviedka o lese
Vojenské lesy Pliešovce vyhlásili pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ
celoslovenskú súťaž Poviedka o
lesy. Z množstva doručených
prác ocenili tri najlepšie. Bola
medzi nimi i poviedka Nelky Gloríkovej, žiačky 7.A ZŠ Mierová
vo Svite (na obr.) „Vedecky, aj s
citom o lese“.
Vecnú cenu za krásne 2. miesto
jej organizátori odovzdali koncom
októbra 2011 osobne v triede pred
jej spolužiakmi. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu
školy.
D. Božová

Po stopách našich predkov
Za krásneho septembrového počasia žiaci ôsmych
ročníkov s vyučujúcimi začali cestu po stopách slovenskej histórie. Prvou zastávkou bol národný cintorín
v Martine, kde sú pochovaní mnohí významní predstavitelia nášho národa.
V etnografickom múzeu pani
sprievodkyňa priblížila žiakom
život ľudí v minulosti v jeho rôznych podobách. Žiaci mohli
spoznať nástroje, náradie, oblečenie, ktoré sa používalo, dozvedeli sa nové zaujímavé informácie, ale preukázali aj dobré
vedomosti. To, že ich prehliadka zaujíma, dokázali aj svojimi
otázkami, na ktoré dostali fundovanú odpoveď.
Poslednou zastávkou bola
prehliadka múzea slovenskej
dediny v Jahodníckych hájoch.
Asi najväčším zážitkom pre všetkých bola možnosť pobudnúť v
rímsko-katolíckom kostolíku

z Rudna z roku 1792 a vidieť,
ako vyzerala školská trieda
v minulosti.
Žiaci siedmych ročníkov absolvovali svoju exkurziu v októbri
v Múzeu P.O.Hviezdoslava v
Dolnom Kubíne. Mohli sme tam
vidieť mnoho osobných vecí
tohto veľkého slovenského básnika, dozvedeli sme sa zaujímavosti z jeho života a na cintoríne
sme navštívili jeho hrob i hrob
autora textu slovenskej hymny
Janka Matúšku. Silný dojem zanechala vo všetkých prehliadka
dreveného artikulárneho kostola z 2. polovice 17. storočia
v Leštinách, o ktorom nám za-

ujímavo porozprávala p. Murínová, sprievodkyňa. V blízkej
dedinke Jasenová sme zaspomínali na Martina Kukučína
v jeho rodnom dome.
Sme radi, že obidve exkurzie
sa vydarili, že takáto forma získavania nových vedomostí povedie k väčšiemu záujmu žiakov

o naše národné dejiny. Svoje
dojmy a novozískané vedomosti
žiaci spracujú v projektoch, prezentáciách a slohových prácach.
Mgr. E. Dorková,
ZŠ Mierová
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Program na november a december
12. 11. 2011 o 15.00 h - Kultúrny dom Pod Skalkou

Stolno-tenisový turnaj – organizuje KD Bôrik Pod Skalkou

1. 12. 2011 o 11.30 h - Dom kultúry Svit

Rysavá jalovica – divadelné predstavenie Divadla Drak Prešov
pre žiakov SOŠ

12. 11. 2001 o 18.00 h - Iskra Aréna Svit

BK Iskra Svit – MBK Rieker Komárno
13. 11. 2011 o 13.30 h - Futbalový štadión Svit

Svit – Stropkov (Majstrovstvá regiónu Východ)

6. 12. 2011 o 15.00 h - námestie pred Domom kultúry

Program detí a učiteľov ZUŠ Svit ako pozvánka na
príchod Mikuláša
o 16.00 h

Slávnostný príchod Mikuláša a rozsvietenie stromčeka s programom SZUŠ Fantázia

19. 11. 2011 o 17.00 h - Dom kultúry Svit

Slávnostný program k 55. výročiu založenia FS Jánošík - viď plagát na str. 6.
Vstupné: 2,- , predaj vstupeniek – 0948 399 989
24. 11. 2011 o 15.30 – zasadačka MsÚ Svit

Zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva
27. 11. 2011 o 17.00 h - Dom kultúry Svit

10. 12. 2011 o 19.00 h - Rímskokatolícky Kostol sv. Jozefa
robotníka Svit

LUCIE BÍLÁ a orchester Petra Maláska v koncerte
„Biele Vianoce“ - viď plagát na str. 3.
14. 12. 2011 o 14.00 h - obradná sieň MsÚ Svit

Slávnostné prijatie jubilantov za 4. štvrťrok 2011
14. 12. 2011 o 16.00 h - Dom kultúry Svit

Prípad čiernej vdovy – komédia Divadla West Bratislava – viď

„Snehulienka a sedem trpaslíkov“ vianočná akadémia

plagát na str. 4.

žiakov ZŠ Mierová ul. vo Svite pre verejnosť.

5OTTA

Jindřich Otta
v spolupráci s Mestom Svit
Vás
pri príležitosti svojho životného jubilea pozýva na

VÝSTAVU KRESLENÉHO HUMORU
V Dome kultúry vo Svite na prízemí (bývalá knižnica)
Výstava je sprístupnená od 10.12. do 31. 12. 2011.
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Literárna žatva
Viktórie Petráňovej
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky vyhlásila v auguste 2010 III.ročník literárnej súťaže „Ochrana pred požiarmi očami
detí“.
Základné kolo súťaže sa
uskutočnilo v mesiacoch november a december 2010,
kedy mohli deti v škole písať
svoje práce. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Po
víťazstve v okresnom kole Viktória Petráňová so svojou literárnou prácou s názvom „Horúce leto“, zvíťazila aj v celoštátnom kole. Ocenenie jej
odovzdali zástupcovia OV
Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Poprade.
Viktórii srdečne blahoželáme.
Ing. Berezovskijová
ZŠ Mierová, Svit

Znanec - jubilant
Súčasný kapitán extraligových basketbalistov Iskry Svit Eduard
Znanec si zápasom v Nitre 26. 10. 2011 pripomenul svoj už 500tý zápas v drese Svitu. Znanec je odchovancom mládežníckych
kategórií vo Svite a odohral tu 17 ligových sezón a to od roku
1993, konto súperov zaťažil 4 813 bodmi.
-ák-

Dorastenky v Dubnici 2011
Rovnako, ako v súťaži žiačok, pomohli hosťovaním naše dievčatá bardejovskému ŠŠK JAK Bardejov vo finále M-SR družstiev dorasteniek 8. 10.
2011 v Dubnici n. Váhom k zisku dôležitých bodov v zápolení o medaile na
posledných dráhových pretekoch v tejto sezóne. Stanka Lajčáková nastúpila
na 100 m prekážky, hod oštepom a 200 m a rovnako úspešne Lenka Poništová zvládla svoju trojitú porciu disciplín (100 m prekážky, diaľka, oštep). Svojimi umiestneniami prispeli k zisku dôležitých bodov pre družstvo, a to znamenalo finálové 2. miesto v celoslovenskom finále. Preto posledné tohtoročné medaile z dráhy majú pre Stanku a Lenku krásne strieborný lesk.

Bežci v októbri
2.10.2011 - Košice - Medzinárodný maratón mieru (42 195 m - takmer
1000 bežcov z rôznych krajín sveta, 68 žien)
Muži bez rozdielu veku: 97. Peter Gallik
Muži od 60 rokov: 2. František Gallik
(bez rozdielu veku 107.)
Ženy od 40 rokov: 3. Danica Božová
(bez rozdielu veku 14., spolu s mužmi
262.)
Majstrovstvá SR v maratóne (bez
rozdielu veku) - konané v rámci
MMM: 4. Danica Božová (na obr.)
8.10.2011 - Važec - Beh Birutovou
dolinkou
Muži do 39 rokov (10 km): 2. Tomáš
Kačmarčík
15.10.2011 - Trnava - Malokarpatský
maratón
Muži od 60 rokov: 1. František Gallik
(bez rozdielu veku 14.)

Z denníka polície
 1. októbra hliadka mestskej polície asistovala štátnej polícii pri údajnom napadnutí pána Petra V. zo Svitu dvoma
mužmi. Živnostníci Vladimír V. a Jaroslav M. z Popradu sa
dožadovali nevyplatenej faktúry značnej sumy, za rekonštrukciu strechy. Keďže záležitosť s faktúrou má dlhodobý
charakter a živnostníci už vykonali podanie na Okresnom
súde v Poprade, bolo im odporučené zo strany polície počkať na vyriešenie daného problému Okresným súdom.
 3. októbra oznámila pani Jarmila Z. z mestskej časti Pod
Skalka, že cestou domov pod železničným mostom sa pred
ňou vyzliekol neznámy muž tmavšej pleti a masturboval. Muž
bol holohlavý, oblečený bol v tmavej bunde a v modrých nohaviciach. Polícii sa ho nepodarilo chytiť ani po kontrole širšieho okolia.
 5. októbra nahlásil Ladislav L. zo Svitu, že na Ulici Jilemnického sa nachádza už dva dni neuzamknutý horský bicykel. Bicykel bol uložený hliadkou do priestorov MsP.
 6. októbra na území mesta v rieke Poprad začali hynúť
nasadené ryby. Znečistenie rieky bolo evidentné a čo ho
spôsobilo, ukážu vzorky z odobratej vody. Prípadom sa začala zaoberať Kriminálna polícia z Popradu.
 7. októbra našiel pán František Bereš zo Svitu peňaženku. Je na mieste vyzdvihnúť ľudskosť nášho spoluobčana,
pretože odovzdal peňaženku, v ktorej okrem väčšieho
množstva peňazí boli aj osobné kartičky a doklady. Ďakujeme v mene majiteľky peňaženky.
 10. októbra sa chcel v predajni Sintra obohatiť o prací
prášok v hodnote 8, 99 € občan Milan G. z Lučivnej. Nielenže prišiel o prací prášok, ale získal bonus vo forme blokovej pokuty.
 15. októbra v nočných hodinách sa k čašníčke herne
Starbar v podnapitom stave správali drzo a arogantne traja
muži, rómovia. Ich útočné správanie donútilo čašníčku privolať hliadku MsP a tá ich odprevadila k privolanému taxíku.
 16. októbra sa vo výklenku zariadenia Máriino Dielo oddávali láske dvaja mladí zaľúbenci. Ich prejavy mohli sledovať hostia tohto zariadenia priamo, ako z filmového plátna.
MsP im odporučila, aby si na nežnôstky našli vhodnejšie
miesto.
 20. októbra na Ulici SNP ležal na zemi Miroslav L. zo Svitu, ktorý mal poranenie hlavy a z ucha mu vytekala krv.
Vzhľadom na dané poranenia bola privolaná RZP.
 22. októbra v neskorých nočných hodinách v pohostinstve na stanici dve ženy, matka s dcérou ohlásili krádež kabelky, kde mali finančnú hotovosť. Obe boli v podnapitom
stave a keď spolusediaci uviedli, že istú časť peňazí použili
na ich pohostenie, tak v hľadaní stratenej kabelky nechceli
pokračovať. O hodinu neskôr bola hliadka MsP privolaná do
Basket Pubu, kde opäť tieto dve ženy zo Svitu obviňovali
z krádeže hotovosti ich kamaráta. Preto bola privolaná hliadka OO PZ, ktorá disponuje kompetenciami na doriešenie
tohto prípadu.
 24. októbra bol prevezený do útulku v Kežmarku túlavý
pes neznámeho plemena, ktorý mal čiernobielu srsť a jeho
čistota a vzhľad napovedali, že bol chovaný v domácnosti.
 24. októbra sa dopustila krádeže kozmetiky v supermarkete Billa žena, ktorá nevedela uviesť svoje meno a tiež nemala so sebou doklady. Neskôr uviedla falošné meno, až
lustráciou sa dokázalo, že jej pravé meno je Denisa P. zo
Svitu, ktorej priestupok bol ohodnotený blokovou pokutou.
 27. októbra v potravinách Milk-Agro sa pokúsil o krádež
maloletý Patrik Č. z Batizoviec. Do vrecka si schoval 5 balíčkov žuvačiek a chcel odísť bez zaplatenia. Privolaná hliadka MsP ho odprevadila do školy. Triedna učiteľka vykoná
pohovor s rodičmi maloletého.
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Futbalisti po jeseni prví

Víťazný vstup do sezóny

Futbalisti FK Svit posledným jesenným zápasom
na súperovej pôde vo Vyšnom Opátskom (2:1 - gól
dal Jambor) úspešne ukončili jesennú časť regionálnych majstrovstiev a stali sa jesennými majstrami
so ziskom 32 bodov s jednobodovým náskokom
pred 2. Humenným.

Basketbalistky (žiačky)MŠK Iskry Svit potvrdili výborné výsledky z
minulej basketbalovej sezóny aj vstupom do sezóny 2011/2012. V
polovici prípravného obdobia (02.-04.09.2011)sa zúčastnili medzinárodného turnaja v Banskej Bystrici, na ktorom hralo 6 družstiev.
Výsledky Iskry:

FK Svit v 15-tich zápasoch 10 krát vyhral, dvakrát
remizoval a trikrát prehral.
Súperovi strelili hráči Svitu
21 gólov a do svojej siete
pustili 14 gólov.
Družstvo Svitu sa pomaly
rozbiehalo, najviac mrzela
domáca remíza s Haniskou
2:2 a prehra s Humenným
0:2. V jesenných zápasoch
futbalisti Svitu hrali technický pre diváka atraktívny futbal a to nielen doma, ale
i na ihriskách súperov, odkiaľ sa aj prinášali nečakané body. Družstvo vedené
staršími hráčmi s extraligovými a ligovými skúsenosťa-

mi (Jambor, Lelkeš, Sabo,
Lajčák, Fridman, Koch) dokázali s mladými hráčmi vytvoriť veľmi dobrý kolektív,
ktorý pod vedením trénera
Viliama Nemčka a asistenta
Milana Jambora s predsedom FK Dušanom Dindom
a celým realizačným tímom
svojimi výkonmi robili v jesennej časti súťaže radosť
divákom a úspešne reprezentovali mesto Svit. Treba
len veriť, že kolektív ostane
pokope a po hráčskom doplnení v jarnej časti súťaže
obstojí so cťou, hodnou
mena svitského futbalu.
M. Jurčák

Svit – B. Bystrica „A“ 49:34
Svit – Slovan Bratislava 81:42
Svit . Danax Košice 61:36
Svit – Sokol Hr. Králové 75:56
Svit – B. Bystrica „B“ 66:22
Poradie. 1. MŠK Iskra Svit, 2. Hradec
Králové, 3.Slovan, 4. B. Bystrica A, 5.
Košice, 6. B.Bystrica B
Aká bola príprava, taký bol aj vstup do
majstrovskej súťaže OM Východ.
1. dvojkolo: Svit - Rožňava 99:11 a
99:9, najviac bodov Drobná 31, Grigerová 25, Mlynarčíková 25, Fábryová 17
2. dvojkolo: Danax Košice – Svit
38:41 a 34:71, najviac bodov Ukaová
31, Drobná 12, Grigerová 11, Mlynarčíková 9
V 3. dvojkole 12.11.2011 nastúpia na
domácej palubovke v derby zápase s
Popradom.

Prípravné stretnutie Svit – Zvolen
(hráčky o 1 rok staršie) 71:80, najviac
bodov Kancianová 16, Grigerová 13,
Rusnáková 8, Drobná 8.
Družstvo tvoria tieto hráčky: Katarína Čižmárová, Dominika Drobná, Patrícia Fábryová, Iveta Gánovská, Michaela Grigerová, Denisa Chudjaková,
Slavomíra Lazaráková, Helena Lorenčíková, Stanislava Mlynarčíková, Dominika Pacigová, Nikola Poľanovská, Lea
Rusnáková, Patrícia Sojáková, Albína
Ukaová, Barbora Uličná, Diana Cetlová, Mária Kancianová.
Realizačný tím: Štefan Kovaľ –
predseda klubu, Michaela Drobná –
trénerka, Michal Madzin – asistent trénerky, Stanislav Mlynarčík – vedúci
družstva.
jr

O športe, ktorý je vo Svite netradičný, ale perspektívny
Z hľadiska športového odvetvia plavecký šport nemá v histórií
Svitu dlhoročnú tradíciu. Veľký obrat k odstráneniu neplavectva
pod Tatrami nastal vybudovaním krytej plavárne aj vo Svite.

účastníka štyroch majstrovstiev Európy (16. miesto na
50 m v. sp.) a majstrovstiev
sveta v Barcelone v roku
1993 (37. miesto). Prvé trénerské skúsenosti získaval
v prostredí špičkových svetových plavcov v Austrálií. Je
to zásluha i rodičov, ktorí jePostupne sa s odstraňovaním neplavectva začalo u žiakov základných škôl, stredných škôl, prišli aj
kurzy pre dospelých. V súčasnej
dobe sa s výučbou plávania začína
u detí predškolského veku a čo je
hlavné, talentovaná mládež má
možnosť športového rastu.
V júni tohto roku na podnet Rastislava Kaňuka (na foto vpravo hore)
došlo vo Svite k zriadeniu plaveckej
školy PROSWIM pre deti predškolského veku od 3 rokov a školského
veku do 14 rokov, v ktorom pôsobí
40 detí. Zároveň bol založený aj

Plávanie má zelenú
klub plávania pod názvom ACTIVE
SWIM Svit ako občianske združenie
v ktorom sú momentálne 4 plavci,
ktorí sa už zúčastňujú plaveckých
súťaži a na celoslovenských súťažiach v N. Zámkoch a Púchove už
stáli aj na stupňoch víťazov. Je to
v prvom rade zásluha samotných
žiakov - plavcov, trénera, dnes už
33 - ročného Rastislava Kaňuka,
bývalého reprezentanta Slovenska,

ho zverencov v tomto peknom športe podporujú.
„Som rád, že pri založení
plaveckého klubu vo Svite
vyšlo v ústrety mesto, osobitne primátor a poslanci
MsZ, ktoré pre činnosť plaveckého športu poskytlo kúpalisko. Poďakovanie patrí
aj rodičom, ktorí sa finančne

podieľajú na činnosti plaveckej školy. Najbližšie súťaže
čakajú mladých plavcov v
novembri na majstrovstvách
Slovenska v Prešove.
Osemtýždňový kurz plávania pre deti od 3 rokov sa začína vo Svite 13. decembra
2011, prihlásiť sa je možné
buď v plavárni vo Svite alebo
na tel. 0948 898 853,“ informuje širokú verejnosť R.
Kaňuk.
Plávanie vo Svite má teda
„zelenú“ a pod vedením
špičkového plavca, akým R.
Kaňuk nesporne je, sa určite dočkáme aj vynikajúcich
výsledkov mladých adeptov,
reprezentujúcich
mesto
Svit.
M. Jurčák
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Na cezpoľnom behu
O veľmi pekný výsledok sa postarali žiaci a žiačky našej školy na
majstrovstvách okresu žiakov v cezpoľnom behu v Spišskej Sobote
2011.

V stredu 5. 11. 2011 sa v kategórii
žiačok na štartovú čiaru postavilo
60 pretekárok reprezentujúcich
20 školských družstiev. V takejto
početnej konkurencii si naše dievčatá viedli naozaj výborne: Michaela Grigerová dobehla na medailovom 2. mieste, Barbora Uličná na piatom a Katka Čižmárová na
šiestom mieste. Súčtom poradia
družstvo našich dievčat zvíťazilo a
postúpilo na krajské finále do Starej Ľubovne.
Medzi chlapcami sa v rovnako po-

četnej konkurencii darilo aj našim:
Marek Gábor dobehol na 3. mieste, Adrián Neuwirth na trinástom a
Jakub Šalamon na 44. mieste.
Súčtom poradia družstvo našich
chlapcov obsadilo medzi 20-timi
školskými družstvami pekné 3.
miesto.
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme!
Stranu pripravil:
Mgr. L. Potočný,
ZŠ Mierova, Svit

Žiaci do 15 rokov medzištátne
Ako aktuálne najlepšia slovenská prekážkarka medzi žiačkami bola automaticky Stanka Lajčáková zaradená do reprezentácie SR na medzištátne stretnutie v atletike 5tich štátov (Slovensko –
Česko – Maďarsko - Chorvátsko – Slovinsko). Na štadióne v Nitre 1. 10. 2011
nastúpila Stanka za Slovensko v behu na
100 m prekážok a v kvalitne obsadenej
disciplíne dobehla na peknom 4. mieste
a výborným časom 14,87 s zaostala za
svojim tohtoročným najlepším výkonom
len o jedinú stotinu sekundy, čím potvrdila svoju skvelú formu. Od medaile
z významných medzinárodných pretekov
tak bola tentoraz len kúsoček.

Najhodnotnejší výkon za posledných 14 rokov
Najnáročnejšie, najkvalitnejšie, najvyrovnanejšie, s najdramatickejším
záverom – také boli M-SR vo viacbojoch 24.– 25. 9. 2011 v Nových Zámkoch. Po dvoch rokoch sme sa vrátili
na štadión, kde sa našim atlétkam darí skutočne fantasticky. A šťastie praje najmä dobre pripraveným.
V sedemboji dorasteniek v konkurencii 11tich viacbojárok nastúpila výborne pripravená
Lenka Poništová, aby obhájila pozíciu aktuálnej slovenskej „dvojky“. Výborne rozbehnutý pretek v prvý deň jej zabezpečil istú druhú
pozíciu aj na druhý deň a tak cieľom bolo dosiahnuť čo najlepší výkon.
Po siedmich disciplínach (100m prekážky
– 15,03 s, výška – 166 cm, guľa – 11,13 m,
200 m – 27,82 s, diaľka – 527 cm, oštep –
31, 35 m, 800 m – 2:43,46 min.) získala
4563 bodov, čo v konečnom poradí znamenalo výborné 2. miesto! Oproti minulému roku sa zlepšila o 443 bodov a vytvorila si 3
osobné rekordy. V kategórii starších žiačok
nastúpilo na preteky až 18 viacbojárok!
Hlavné favoritky na víťazstvo boli až tri dievčatá, pričom sedemboj je nielen dlhá
a náročná, ale hlavne zradná disciplína, kde

možno všeličo pokaziť a nikto nemá nič vopred isté! Stanka Lajčáková (na obr.) rozbehla preteky osobným rekordom na 100 m
prekážok – 14,93 s, v skoku do výšky pridala
ďalší osobák – 160 cm, guľu vrhla do vzdialenosti 9, 90 m a 200m zabehla za 27,97 s,
čím si vytvorila do druhého dňa náskok 170
bodov pred najväčšími súperkami. Na druhý
súťažný deň jej ale nevyšla diaľka – 463 cm,
a aj keď si v hode oštepom vytvorila osobný
rekord – 26,73 m, pred poslednou disciplí-

nou sa jej náskok znížil len
na 14 b.
Druhá pretekárka v poradí ju teda nesmela
v záverečnom behu na
800m predbehnúť viac
ako o 1 sekundu! Stanka
sa však znova ukázala ako
úžasná bojovníčka – nekompromisne vybehla na
čelo a zodpovedne dodržala tempo aj dohodnutú taktiku a v novom osobnom rekorde 2:26,99
min. si dobehla pre zlato
a majstrovský titul výkonom 4440 b!
Dosiahnutý výkon je najhodnotnejší za posledných 14 rokov v žiackej kategórii (naposledy 1997 Lucia Tomašeková 4. 628 b)! Zároveň prekonala oddielový rekord kamarátky
Lenky Poništovej z minulého roka.
Obe dievčatá výkonmi splnili limity na zaradenie do Centra talentovanej mládeže Slovenského atletického zväzu. Ďakujeme za
skvelú reprezentáciu Mesta Svit a AOSVIT
a srdečne blahoželáme!
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