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Zvýšili platy zamestnancom
mestských škôl
Mestské zastupiteľstvo 31. októbra malo na programe hlavne schvaľovanie rozpočtových opatrení.
Riaditeľ TS mesta Svit
J. Žiak podal písomnú
odpoveď na interpeláciu
poslanca V. Semana
ohľadom odvozu odpadov zo skládky pri garážovej osade vo východnej časti mesta.
Vyčíslil v nej náklady a
množstvo odvezeného
odpadu za rok 2013.
Zároveň skonštatoval,
že po 6-tich rokoch existencie tohto zberného
miesta sa toto javí ako
opodstatnené, napriek
nedisciplinovanosti občanov, ktorým sa ťaží vrecia a ostatný odpad
umiestniť do kontajnera.
Zároveň vyhlásil, že sa

pripravuje predĺženie
otváracej doby hlavného
zberného dvora na Hlavnej ulici pri garážach TS.
Dobrovoľným požiarnikom – ich Okresnému
výboru v Poprade odsúhlasili výpožičku ŠH
Iskra Aréna na 21.ročník halových majstrovstiev SR kolektívov mladých hasičov, ktoré sa
konajú 9. 11. 2013 vo
Svite.
Za prebytočný majetok mesta Svit určili pozemok a chatové zariadenie na Domaši vo
Vaľ kove, právničke mesta uložili zabezpečenie
úkonov na stanovenie jej

Jeseň je tu...
hodnoty a odpredaja.
Schválili rozpočtové
opatrenie, ktorým sa
navýšili platy zamestnancov mestských škôl.
Na tento účel bola pre

naše mesto z Ministerstva financií SR poskytnutá dotácia v celkovej
výške 7 528,-eur.
Schválili rozpočtové
(Pokrač. na 2. strane)

l Aktuálne:
výsledky volieb do
VÚC – 2. s.
l Rekonštrukcia
miestnych komunikácií vo Svite – 3.s.
l Babička Spiša –
4. s.
l Naši „malí muži“
majú 60-tku! – 5. s.
l Okienko záhradkára – 6-7. s.
l SVITSKÉ DIVADELNÉ DNI – 10.s.
l Študenti na stáži
v Španielsku – 12.
s.
l Nové obchodné
centrum v Poprade
– 14. s.
l Úspechy svitskej
atletiky – 16.s.
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Veselá i dojímavá oslava seniorov
Legenda slovenského kabaretu Maja Velšicová bola hlavným hosťom slávnosti,
ktorú Mesto pripravilo seniorom k Mesiacu úcty k starším. Jej humorno-spevácke
vystúpenie bolo veľmi vhodným darčekom skôr narodeným občanom a stretlo sa
so skvelým ohlasom publika, ktoré burácalo smiechom a naopak, pri láskavých slovách o živote a poetických textoch piesní sa mnohým v očiach objavila slza dojatia.

K dôstojnej atmosfére prispeli i domáci
účinkujúci – recitátor Zdenko Ďurana, malí
tanečníci z MŠ vo Svite a kapela Chrobáci
so speváčkami zo ZUŠ vo Svite. Príhovor
primátora bol úprimným vyznaním všetkým seniorom. R.Abrahám odovzdal kytice
predsedom organizácií, ktoré združujú seniorov Svitu a vyslovil im poďakovanie za
ich iniciatívu.
Odchádzajúci usmiati a spokojní diváci
ocenili slovami chvály program, ktorý
Mesto každoročne zaradí do svojho kalendára podujatí.
vž, foto: A. Gejdošová
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Srdečne Vás pozývame na

Deň otvorených dverí
Strednej odbornej školy vo Svite
ktorý sa uskutoční

dňa 12.12.2013 od 8:00 – 16:00 hod.
Čo sa dozviete a čo sa dá vidieť

s Prezentácia študijných odborov
s Projektová činnosť školy

s Informácie o nadväznosti štúdia na VŠ

s Účasť na tvorivých hodinách chémie, ekonomiky, lo-

gistiky, stylingu a marketingu, počítačovej grafiky

s Ukážky z vyučovania jednotlivých predmetov

s Zaheslované tajomstvo SOŠ - Prezentácia vlastného

vzdelávacieho portálu elektronických vzdelávacích materiálov

s Možnosti uplatnenia v praxi za účasti vedúcich pra-

V sobotu sme volili do VÚC

covníkov a.s. Chemosvit
Na Vaše otázky vám odpovie tím učiteľov, výchovná poradkyňa a študenti z vyšších ročníkov, ktorí Vás budú
sprevádzať. Osobná skúsenosť Vám určite pomôže v rozhodovaní sa, kam po skončení základnej školy ísť za vzdelaním či budúcim remeslom.

Vo voľbách do Prešovského samosprávneho kraja prišli k urnám aj Sviťania. V porovnaní s celoslovenským priemerom
bola účasť vo Svite nižšia. Zo 6 305 voličov uvedených v zozname k urnám prišlo len 18,46 % voličov. Vo voľbe za predsedu najviac hlasov získal Peter Chudík (567) pred Jánom
Hudackým (308) a tretím Jánom Bajusom (40 hlasov).
Vo voľ be za poslancov najvyšší počet hlasov vo Svite získal R.
Abrahám (616) pred Jozefom Janigom (386) a tretím Michalom
Sýkorom (354 hlasov).
Predsedom PSK sa stal Peter Chudík, za poslancov za náš okres
Poprad boli zvolení Milan Baran (3471 hlasov), Jozef Janiga (3298),
Michal Sýkora (3173), Jozef Švagerko (2958), Alena Madzinová
(2706), Igor Wzoš (2590), Alžbeta Havrančíková (2434), Jozef Mezovský (2376).

Ďakujeme železniciam!

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža vo Svite
sa obracia na darcov, občanov a mládež v meste Svit
a okolia s výzvou pre darovanie krvi v akcii

Už od roku 2006 ponúka Železničná spoločnosť Slovensko žiakom možnosť využiť jednodňovú ponuku na zvýhodnenú prepravu vlakom spojenú s návštevou múzeí a galérií na Slovensku. Túto akciu s pravidelnosťou využívajú aj žiaci ZŠ na
Komenského ulici. V tomto mesiaci ich v rámci krúžkov, ale aj
vyučovania využilo až 160. Navštívili Prírodovedné múzeum
v Bratislave, Technické múzeum a Planetárium v Košiciach,
kde si prehĺbili svoje vedomosti, ale naučili sa aj veľa nového.
Rodičia, učitelia i žiaci sú vďační za túto možnosť a určite ju
využijú aj v budúcnosti.
Žiaci ZŠ Komenského

„Vianočná kvapka krvi“.

Odber sa uskutoční vo štvrtok 19. decembra
2013 v Dome kultúry Svit v čase od 10.00 –
14.00 hod.
Prosíme darcov, aby v ten deň konzumovali len ľahké jedlá
a neužívali alkohol. Ďakujeme.
Mária Zentková, ZO SČK Svit

Mestské zastupiteľstvo Svit: Zvýšili platy zamestnancom mestských škôl
(Dokonč. z 1. strany)

opatrenie z dôvodu refundácie výdavkov na projekt Revitalizácia verejných priestranstiev v meste vo výške 51 506
eur.
Základnej umeleckej škole
vo Svite neschválili účelovú
dotáciu vo výške 2 860,-€ na
finančné zabezpečenie organizačnej zmeny školy.
Zaoberali sa aj zvýšením odmeny pre dvojčlennú kontrolnú skupinu za vykonanie
preventívnej protipožiarnej

kontroly za jeden kontrolovaný
objekt z doterajších 5 na 7,- €.
Toto zvýšenie odsúhlasili.
Poslanci nesúhlasili s úpravou prevádzkového času
firme Arcade group s.r.o.,
ktorá žiadala nonstop prevádzku baru-herne na ul. SNP,čím
by mali výnimku z VZN
č.4/2008.
Žiadosť o odkúpenie pozemku k bytovému domu s.č.
243 na Štúrovej ulici z rokovania stiahli.
Schválili zámenu pozemkov

žiadateľom na Ul. Hviezdoslavovej z dôvodu rozšírenia prieluky k rodinnému domu.
Nasledovala diskusia, v
rámci ktorej pokračovali schvaľovaním ďalších materiálov.
Ako prvý schválili predaj holobytu č. 12 v nájomnom bytovom dome na Jilemnického
ulici. V programe pokračovali
schválením predaja havarovaného automobilu – Škody
Oktávia, patriacej Mestu Svit –
z obchodnej verejnej súťaže
vzišla víťazná suma 1510,- €, za

ktorú bude automobil odpredaný.
Poslanci vzali na vedomie
prehľad hospodárenia Mesta
za 9 mesiacov roka 2013,
schválili čiastku 1800,- € na
vymaľovanie priechodov pre
chodcov v meste, sumu 6 360,€ na realizáciu streetballového ihriska na sídlisku „E“ a
čiastku 9600,- € na stavebný
dozor pri realizácii prestavby
bývalej SOŠ na MsÚ.
-vž-
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Pribudli aj parkoviská
Počas mesiacov august – október sa v našom meste realizovali dve
väčšie investičné akcie týkajúce sa miestnych komunikácií. Tá prvá,
väčšia, bola rekonštrukcia Ulice Štúrovej a Jilemnického. Realizovala
ju firma C.M.R. Slovakia Prešov Ľubotice. Celá táto akcia bola financovaná z rozpočtu mesta a náklady na ňu boli 407 416,24 EUR s DPH.
Zrekonštruoval sa celý južný chodník na Ulici Štúrovej a oba chodníky
na ulici Jilemnického po most ku
kostolu.
Ulica Štúrova sa odvodnila desiatimi novými kanalizačnými vpusťami
a z tohto dôvodu sa zmenil sklon celej vozovky smerom k týmto vpustiam. Komunikáciu sme asfaltovali
v celom profile, to znamená, že na
nej nenájdete stredovú spojovaciu
čiaru, ktorá býva obvykle časom problémovým miestom.
Na ulici Jilemnického sme vybudovali 8 parkovacích miest, ktoré sa
ukázali ako naozaj veľmi potrebné,
keďže už v dnešných dňoch sú všetky
tieto státia takmer vždy plné a konečne sa nám komunikácia uvoľnila.
Je prejazdná bez problémov v obidvoch smeroch.
Okrem toho sme v rámci rekonštrukcie chodníka vymenili dlažbu na
zastávkach MHD a vybudovali
spodné stavby pod smetné koše.
Zároveň sa prispôsobil chodník i komunikácia všetkým vjazdom z týchto
komunikácií k bytovým domom.

Druhou akciou bola výstavba vnútroblokovej komunikácie na sídlisku
„ E“, ktorú pre nás realizovala firma
STRABAG, s. r. o. Bratislava. Aj táto
akcia bola financovaná z rozpočtu
mesta Svit a náklady na ňu predstavujú sumu 95 997,65,- EUR s DPH.
Táto komunikácia ukončila výstavbu na tomto sídlisku a zároveň
sa zvýšil komfort bývania obyvateľom tohto sídliska, a to z dôvodu, že
mnohé bytové domy v tejto lokalite
nemali príjazd ku garážam a chýbali
tu parkovacie miesta.
Po ukončení tejto akcie tu pribudlo 20 parkovacích miest a nová
komunikácia, ktorá je odvodnená.
Na záver sa chcem poďakovať za
trpezlivosť a ústretovosť tým občanom mesta, ktorým sa týmito investičnými akciami skomplikoval príjazd
k domom alebo státie na parkoviskách.
Výsledkom týchto sťažených podmienok sú však nové komunikácie
a chodníky, ktoré ste si mohli vyskúšať už v deň Sviatku všetkých svätých.
Ing. A. Kromková

Mládežnícky parlament
robil anketu vo Svite
„Mládežnícky parlament“ - čo to znamená? Ďalší parlament? Načo to
je? Keď niekto začuje tieto slová, môže mu napadnúť mnoho otázok.
Odpoveď je, že mládežnícky parlament je združenie detí, ktoré chcú
zlepšiť stav v meste v ktorom žijú, chcú, aby mali mladí ľudia lepšie
podmienky a chcú pomáhať! Možno sa vám to zdá divné, že deti chcú
toto všetko zvládnuť, ale dá sa to aj obyčajnými maličkosťami. Stačí
chcieť.
O nás ako Mládežníckom parlamente ste už mohli počuť v máji, keď
sme organizovali našu prvú akciu s
názvom: Svit športuje. Prišlo nám
okolo 110 detí. Nádherné číslo pre
prvú akciu. Hrali sme basketbal, speedminton, florbal, volejbal. Mohli si
aj zastrieľať z luku a aj plávať. Prvá
akcia bola úspešná a po piatich mesiacoch sa k nám pripojili ďalší mladí
z Mierovej školy a dnes nás je 8.
Teraz sme sa vybrali rovno do terénu a robili anketu na otázku: Čo ti
chýba, alebo čo by si chcel zmeniť
vo Svite a okolí? Navštívili sme obe
základné školy. Niektorí sa radovali
z toho, že im odpadne 10 minút z
hodiny, iní hneď napísali svoje ná-

pady. Názory boli rôzne. Prekvapivo,
najlepšie mali tí najmladší – tretiaci
a štvrtáci. Žiaci nás pozorne počúvali,
rozprávali sme im o tom, ako dlho
fungujeme a čo to vlastne parlament
je. Mnohí o nás ešte stále nevedeli,
dnes už čakajú na výsledky ankety.
Tie najlepšie nápady dáme dokopy,
potom nás už čaká Okrúhly stôl s poslancami mesta Svit. Dúfame, že
niečo z toho pre nás mladých vybojujeme a dokážeme spraviť zo Svitu
lepšie miesto, s lepšími podmienkami pre nás, mládež a deti.
Kolektív
Mládežníckeho parlamentu
Foto: Rudolf Abrahám
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Babička Spiša 2013

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poprade, Mestská organizácia ZO JDS v Poprade a mesto Poprad v spolupráci so ZO JDS a obcami v regióne po prvýkrát
organizovali súťaž pre seniorov pod názvom „Babička Spiša
2013“.

Uskutočnila sa v piatok 25.
októbra 2013 v Dome kultúry
v Poprade a do súťaže sa prihlásilo 12 žien starších ako 65
rokov, aby podľa kritérií absolvovali tri disciplíny – prehliadku
v príslušnom kroji resp. vo vlastnoručne vyrobených šatách,
predstavenie svojho mesta
resp. obce, a vo voľnej diciplíne, kde mohli ukázať, čo vedia
resp. čím zaujmú porotu a prítomných divákov.
Zo ZO JDS vo Svite sa súťaže
zúčastnili dve babičky, Helena
Tokárová, ktorá reprezentovala
mesto Svit a Mária Voščeková,
ktorá reprezentovala svoju
rodnú obec Kamienka.
Keďže to bola súťaž, porota
na čele s Augustínom Kuchárom musela určiť poradie. Titulom Babička Spiša 2013 bola
ovenčená Monika Tančáková zo
Starej Ľubovne, druhá skončila
Ing. Helena Smolková z Po-

pradu a tretia bola Katarína Krivoňáková z Jakubian. Všetky
súťažiace obdržali ceny a jednotlivým babičkám prišli gratulovať aj zástupcovia miest
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a obci, za Svit viceprimátor Milan Lopušniak.
Aj prostredníctvom novín
Mesta Svit mohli občania mesta
dať svoj hlas súťažiacim o titulBabička Spiš 2013 - Sympatia.
Celkom bolo súťažiacim odovzdaných 31 743 hlasov a titul
Sympatia získala počtom 12

kuje súťažiacim H. Tokárovej
a M. Voščekovej za odvahu
a snahu reprezentovať, ale aj
občanom, ktorí svojimi hlasmi
prostredníctvom schránok v obchodoch Sintra vo Svite ale
i elektronicky rozhodovali o pridelení titulu Sympatia. Zo Svitu
sa tejto zaujímavej súťaže zú-

326 hlasov Katarína Maximová
z Olšavice. Najstaršou súťažiacou babičkou bola Cecília
Korchňáková z Brutoviec.
Výbor ZO JDS vo Svite ďa-

častnilo (podľa vyplnených anketných lístkov) 32 občanov
mesta.
M Jurčák
Foto: Slavo Petrus

Zo života Podskalčanov
Prvú októbrovú sobotu sa v Kultúrnom dome Pod Skalkou zišlo vyše dvadsať športových nadšencov, aby si zmerali sily v stolnom tenise. Pri štyroch hracích stoloch sa
vystriedalo deväť mužov, šesť žien a osem detí, ktoré
prejavili neuveriteľnú bojovnosť.

Záver mesiaca sa niesol v duchu úcty k starším aj v našich sociálnych zariadeniach: v zariadení opatrovateľskej služby a v
zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom. Slovom,
hudbou, pesničkami a kvietkom sme si uctili ich prácu, šediny,
pracovité ruky a všetko to, čo pre mladšiu generáciu, i pre
svoje rodiny urobili. Kultúrny program zabezpečil spevokol
Svittasenior pod vedením M. Tokára. Ďakujeme.
J. Soliarová, ved.odd.VVSaSČ

Nezabúdajú na nás

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Dotýka sa každého z nás. Október už tradične patrí nám, seniorom. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovali sme pre svojich členov slávnostné posedenie. Hodnotu a potrebu nás starších
v spoločnosti sme si uvedomili aj vďaka vystúpeniu žiakov ZŠ na
Mierovej ul. Pod vedením svojich učiteliek si tí najmenší, ale
i starší pripravili básničky, piesne, tance i krátne divadielko, ktorým nás ubezpečili, že na nás nezabúdajú a svojich dedkov
a babky majú radi. Radosť nám urobili aj ručne vyrobenými
srdiečkami. Tak, ako nám tieto deti poďakovali básňou Valentína
Šefčíka za náš úsmev, tak aj my ďakujeme za to, že nás majú vo
svojich srdiečkach.
B. Točeková, Klub dôchodcov

Turnaj prebiehal v príjemnej
atmosfére a športovej zábave.
Počas vyhodnotenia padlo
vhod občerstvenie, ktoré pripravili členky výboru Únie
žien.V kategórií mužov zvíťazil
Miroslav Hric pred Ľubomírom
Kolesárom a Adriánom Kokoruďom.Medzi ženami excelovala Vanda Matušeková, ktorá
sa už tradične stáva víťazkou
súťaže. Za ňou nezaostávala
Ivana Pavlicová, ktorá každý
rok poteší účastníkov tortou
v podobe rakety či hracieho
stola.Na treťom mieste skončila Lucia Kudláčová. V kategórií najmladších účastníkov
zvíťazil Šimonko Matušek
a Emilka Leskovjanská. Podujatie sa skutočne vydarilo a súťažiaci sa tešia na ďalšie ročníky.
V nedeľu 20. októbra sme
v popoludňajších hodinách privítali jubilujúce členky našej
spoločenskej organizácie na
podujatí v mesiaci Úcty k starším. Očakávala ich krásna je-

senná výzdoba, chutné občerstvenie a milý príhovor predsedníčky ÚŽ Janky Bobulovej.
Veľmi dojímavé a pôsobivé
bolo vystúpenie recitátorky
Soni Ivanovej, ktorú vystriedalo
prekvapenie v podobe country
muziky troch zanietených hudobníkov.
V družnej debate sme ani
nepostrehli, že sa zvečerilo
a nastal čas lúčenia.
Uskutočnili sme aj tvorivú
dielňu, kde sa mohli záujemkyne zapojiť do výroby svietnikov s hallowenskou tematikou.
V októbri nechýbal ani lampiónový sprievod, ktorý pripravila Ing. Vanda Matušeková
v spolupráci s Úniou žien. Tešil
sa veľ kej účasti členiek a ich
ratolestí.
15.-16. 11. 2013 pripravujeme nad poštou vo Svite
predajnú výstavu nevšedných
ručných prác, na ktorú pozývajú verejnosť členky výboru
Únie žien Pod Skalkou.
M. Černajová
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Naši „malí muži“ majú 60-tku!

P

ísal sa rok 1953, keď sa v rozkvitajúcom Svite vytvorilo „mužské spevácke okteto“, ktoré viedol skúsený
dirigent Peter Korvín a na harmonike
ho doprevádzal Vojtech Markus.

Boli to roky veľ kého nadšenia, elánu,
chuti spievať a tak už od prvého mesiaca
boli schopní účinkovať. Nielen spievať,
ale naštudovali i jednoaktovky a iné dramatické formy. Časom sa rozrástli až na
16 členov a prijali názov Malý mužský
zbor. Absolvovali množstvo vystúpení,
žali úspechy na rôznych súťažiach.Stali
sa kvalitnou súčasťou Folklórneho súboru
Jánošík, s ktorým mnohokrát vystupovali.
Zlom v činnosti nastal po 10-tich rokoch existencie, keď zomrel umelecký
vedúci Peter Korvín, nácvikov sa po krátkej stagnácii ujal Anton Cíger, neskôr Tomáš Aštary.
Novú cestu nastúpil tento zbor príchodom Jána Martona. Pod jeho dlhoročným vedením naštudovali množstvo ľudových piesní z blízkych i vzdialenejších
regiónov. A tak v ich podaní zneli regrútske odobierky, zbojnícke piesne, pastierske a drevorubačské piesne, ale
i piesne vhodné na pohrebné rozlúčky.
Tento kolektív sa postupne stal neodmysliteľnou súčasťou pietnych aktov Zboru
pre občianske záležitosti. Dodával im tak
vysokú dôstojnosť a umeleckú kvalitu.
Smútočný repertoár vytrval v ich činnosti
najdlhšie. Prakticky doteraz.
Na prelome tisícročia sa k dirigentkej
paličke postavil už nebohý Stanislav Šimíček, ktorý sa striedal s Jánom Martonom. Ten má na úspechoch a úrovni
zboru obrovský podiel. Keď sa už obaja
nemohli venovať tejto záľube, vedenie
prevzal Pavol Šivec, po ňom Jozef Ištvánik a ten spolu s Petrom Čapóm dirigovali chlapov do ostatných dní. Za 60 rokov sa zbor zúčastnil mnohých
zahraničných vystúpení – videli ich diváci
v NDR, Poľsku, Francúzsku, bývalom Sovietskom zväze, Rakúsku i Taliansku. Získali nemálo ocenení na rôznych úrov-

Hore historická snímka z časov najväčšieho rozmachu Malého mužského zboru.
Dole dnešní „malí muži“, ktorých v stredu 6. 11. 2013 pri príležitosti 60-ročného
jubilena súboru prijal primátor mesta Rudolf Abrahám.
Foto archív a A. Pálešová

niach, videli a počuli ich diváci v televízii,
rozhlase, na prestížnych domácich festivaloch.
Bohužiaľ, roky a choroby vkrádali sa aj

Jubileum

do životov súčasných členov zboru a tak
v tomto roku účinkovali už veľmi skromne
– len na štyroch rozlúčkach.
Za celú existenciu Malého mužského
zboru sa v ňom vystriedalo vyše 50 členov a ako vyplýva z pedantnej evidencie
organizačného vedúceho Š.Hlavatoviča,
na konte majú 863 vystúpení na pohreboch. Úctyhodné číslo. Mnohí z účinkujúcich už niesú medzi nami, pekného jubilea sa nedožili. Tí, ktorí vytrvali doteraz,
prijali gratuláciu primátora mesta a ostat-

ných hostí, ktorí sa zúčastnili slávnostného prijatia v obradnej sieni. Mladé talenty zo ZUŠ dodali stretnutiu dôstojnú
podobu. A ktorí sú to tí dnešní „malí
muži?“
Jozef Ištvánik, Štefan Hlavatovič, Rudolf Košťál, Emil Halík, Jozef Skokan
st. a Jozef Skokan ml.,Pavol Hauke, Jozef Dziviak,Vincent Grúbel, Jozef Exner
a Peter Čapó (na obr. okrem Skokanovcov, P. Čapó a J. Dziviaka, ktorí sa prijatia
nemohli zúčastniť).
Všetkým týmto, ale i desiatkam tých,
ktorí z rôznych dôvodov dodnes nevydržali, patrí obrovské uznanie a poďakovanie.
Nevedno, akú budúcnosť bude tento
kolektív ešte mať. Bolo by úžasné, keby
sa podarilo ho doplniť a oživiť. To však
už ukáže čas.
-vž-
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Kto sa venuje svojej záhrade od prvého dňa v roku, v jesennom čase pri zhodnocovaní úrody sa má čím prezentovať, pochváliť, alebo vymeniť si skúsenosti z pestovania.
Okresný výbor SZZ, ale aj naše mestské ZO SZZ organizujeme odborné ukážky ako sú jarné rezy – výchovný, presvetľovací, či letný na rodivosť.
a výsadbu rezistentných odrôd,
ktoré by mali lahodiť nielen
oku, ale aj chuti.
Naše odhodlanie pomáhať si
pri tomto krásnom, ale drahom
koníčku je prvoradé. Osobná
skúsenosť s vypestovanými odrodami je k nezaplateniu. Sme
hrdí na našich starších, od začiatku aktívnych záhradkárov.
Môžeme spomenúť pomológov – odborníkov pánov Šte-

Okienko
záhradkára

fana Joppu, Jána Eštvánika,
Jána Zelku, ale aj ostatných aktívnych záhradkárov – funkcionárov, ktorí sa odhodlávajú
každoročne usporiadať výstavu
ovocia a zeleniny - mestskú či
okresnú.
Tieto výstavy uskutočňujeme
pre poučenie žiakov, mládež,
ale aj širokú verejnosť.

Ovocie a zelenina

Samostatným ošetrením je
vyštepovanie, alebo prebierka
plodov, aby nadmerným obrastom neboli plody malé. Je
známe, že je lepšie raz vidieť,
ako pár krát počuť. Upozorňujeme záhradkárov na výber
plodín, nutnosť presných postrekov proti škodcom – žravým, či voškám a podobne.
Chceme, aby si každý dopestoval čo najkvalitnejšiu bio
úrodu. Je jednoduché kúpiť si
ovocie a zeleninu v supermarketoch z dovozu, ale viete čo
konzumujete ??? Veľ kopestovateľ zo zahraničia sa priam
chváli s nadmernými postrekmi
( niektorí spomínajú počet presahujúci pol stovky !!!). Ani
cena nieje zanedbateľná.
Čítanie odbornej literatúry,
internet, nám napomáha sa
vzdelávať, spoznávať nové odrody, ich spôsobilosť výsadby
v našich vysokohorských polohách, ale nič nenahradí osobnú
diskusiu a výmenu skúsenosti.
My odporúčame pestovanie

Tento rok mali garant nad výstavou záhradkári z výboru základnej organizácie MÁJ. Výstava bola predstavená 17.-19.
septembra 2013 v priestoroch
Klubu dôchodcov v budove
DOS, kde sa predstavilo 158
exponátov zo štyroch ZO a jeden prídomový záhradkár. Samostatnú výstavu mal pán Jankal s liečivými bylinkami. Veľ kú
pomoc pri výstavách máme
každoročne od členiek klubu.
Finančne sme výstavu zabezpečili iba z príspevkov ZO.
Ďalší, ktorým chceme poďakovať za materiálnu pomoc, sú
Chemosvit, a.s., záhradkárska

predajňa HAVAŠ, Kvetinárstvo
FANTÁZIA a GABIKA, Minipivovar BUNTAVAR, Tatragas
a papierníctvo J&M.
Aj na výstave bolo prezentované, ako je nutné neskončiť
starať sa o záhradu jarným, ako
aj jesenným hnojením, alebo
iba prihnojovaním. Je dobré
použiť aj v jesenných mesiacoch
granulované hnojivá ku koreňom, aby stromy lepšie prezimovali. Na trh sa dostáva novinka - granulované ovčie
hnojivo, ktoré odporúčame použiť. Veď počas obdobia od jari
po zber sa stromy dosť vyťažili
a výživa je nevyhnutná.
€

v rukách umelca
V dnešnej dobe sa často zabúda na zdravú výživu, ktorá je
jednou z najdôležitejších vecí
k dobrému a dlhému životu. A
práve to bol dôvod, prečo sme
na našej škole dňa 16. októbra
zorganizovali Svetový deň zdravej výživy trochu ináč.
Pod pojmom umenie si mnohí
predstavíme umelecké diela,
akými sú sochy, obrazy, hudobné
diela, vyrezávanie do dreva… No
žiaci 4.ročníka spojili umenie a
umeleckú tvorbu s jablkami, cviklou, mrkvou, reď kovkou, kalerábom alebo tekvicou. Vyrezávanie do ovocia a zeleniny je
zaujímavé, spoločenské. U nás
mini carving kurz viedol Dodo
Gancarčík, pričom využíval špeciálne nožíky a dlátka. S vyrezávaním sa začal oboznamovať pri
absolvovaní niekoľ kých kurzov a
techniky jednotlivých prác a
zručnosť získaval niekoľ kohodi-

novými tréningami.
Dozvedeli sme sa
aj to, že dekoratívne vyrezávanie
do ovocia a zele-

niny siaha do čias asi 7.storočia
a pochádza z krajín Ďalekého východu – Thajska, Číny, Japonska.
Diela vzniknuté takýmto spôsobom nemajú takú trvácnosť
ako sochy vytesané do dreva, ale
okrem pastvy pre oko určite potešia chuťové poháriky. Žiakom
tieto prekrásne výtvory budú
ešte dlho pripomínať jeden
z tých nezvyčajných školských
dní.
Mgr. Bibiána Javoreková
ZŠ Komenského 2, Svit
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€ Napriek zlému počasiu bola návšteva

výstavy početná. Striedali sa tu záhradkári s rodinnými príslušníkmi, deti materskej školy aj žiaci základnej školy, ktorým sprevádzajúca pani učiteľ ka sľubovala úlohu o výstave. Detské očká žiarili pri pohľade na pestrofarebné exponáty, ochutnali aj drobné ovocie. Po návšteve odchádzali obdarené cukríkom od
predsedu OV SZZ, ako aj sušeným ovocím od pani Joppovej.
Po ukončení min. 80% exponátov a výstavu byliniek sme odviezli do Spišskej
Belej na Okresnú výstavu 21. septembra
2013 pri príležitosti 11. zemiakárskeho
jarmoku. Aj tam exponáty žali chválu a široká verejnosť s predstavenstvom mesta
ju hodnotili veľmi kladne.
Organizačný výbor výstavy poveril garantom ZO Štokavu I. k usporiadaniu budúcoročnej okresnej výstavy pri príležitosti 80-teho výročia mesta Svit, ako aj
50-teho výročia založenia osady Štokava
I. Záhradkári dúfajú v podporu mesta,
ako aj iných sponzorov, nakoľ ko Republikový výbor SZZ sa k nám v poslednom
období stavia macošsky.
Nezabúdajme ešte na zasadenie cesnaku, zároveň si v novembri pripravme
aj vrúble na štiepenie kôstkovín. Teraz
do konca novembra si odrežte ročné výhony a dobre si ich uložte do pivníc, do
piesku, alebo do pôdy v neslnečnom
mieste zakryté slamou.
Jozef Kalakaj
Predseda OV SZZ

Lampióny šťastia
Jeseň pôsobí na mnohých z nás smutne až
nostalgicky. Žiaci zo
ZŠ Komenského ulica
však nepodliehajú pochmúrnym náladám
a usilujú sa spestriť si
jesenné dni rôznymi
zaujímavými aktivitami
ako napr. vyrezávanie
tekvíc, púšťanie šarkanov, výroba strašiakov, či lampiónový
sprievod.

Lampiónové sprievody
mali v minulosti vo Svite
svoju tradíciu, preto vzišiel nápad oprášiť spomienky na vynikajúce sprievody, ktoré dodávali pochmúrnym jesenným dňom
náladu, pestrosť a zároveň
nás vtiahnu do magického
sveta lampiónových svetiel.
Dňa 18.10.2013 sa preto
podvečer stretla asi stovka
účastníkov – žiakov, učiteľov aj rodičov pred našou
školou. Každý si niesol svoj
farebný „lampášik“ a takto
vysvietení sme prešli uli-
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cami nášho mesta. Počasie
a hlavne vietor nám to
chcel prekaziť, ale v dobrej
nálade sme si ho nevšímali.
Pred kultúrnym domom
na námestí sme vypustili
balóny šťastia. Všetci s nadšením sledovali vznášajúce
sa lampióny so želaniami,
až kým nezanikli vysoko na
oblohe. Deti nadšené, rodičia tiež a s prianím o rok
zasa, sme sa v svetle farebných lampiónov rozlúčili.
Mgr. Milica Molnárová
ZŠ Komenského

Mladý záhradkár 2013

Koncom školského roka Okresný výbor SZZ
uskutočnil súťaž mladý záhradkár 2013 v
troch školách, ZŠ Mierová a Komenského vo
Svite a Jarná v Poprade. Z dôvodu krátkej
prípravy a oboznámenia sa s Lexikónom, vydaným RV SZZ predseda OV SZZ pripravil
test s 31 otázkami v dvoch kategóriách - žiaci
10-12-roční a 13-15-roční.

Po anonymnom zhodnotení postúpili dve žiačky Svitanová a Gildenová zo ZŠ Jarnej Poprad, Pavlovičová a Demeterová zo ZŠ
Mierová a Adamkovič a Karaffová
zo ZŠ Komenského Svit.
Republikový výbor nám opäť zaslal oneskorene (týždeň pred termí-

nom) pozvánku a program na celoslovenskú súťaž, konanú 3.októbra 2013
v Piešťanoch, kde boli testy s 35 otázkami
a poznávanie 20 z uvedených 100 rastlín,
aj s latinskými názvami.
Naše spoznanie, že sprevádzajúce
osoby boli v predstihu a lepšie informované o otázkach a zároveň aj o priebehu,
nás mierne vykoľajovalo. Vieme, že my
sme sa tejto súťaže zúčastnili po prvýkrát,
až na 7. ročníku, čo je chybou predchádzajúcich funkcionárov, nie detí. Aj keď
neobsadili popredné miesta, s hanbou neodišli a zo súťaže si odniesli okrem skúsenosti aj pamätné darčeky.
Po dobrých skúsenostiach sme nadobudli poznanie, že s prípravou na budúci
ročník, ktorý sa uskutoční v tých istých termínoch jún - okresné kolo a október - republikové, musíme začať s oslovovaním
škôl, ako aj s prípravou minimálne od januára 2014.
Nakoniec, každá skúsenosť je na niečo
dobrá. Žiaci si súťaž pochvaľovali a sľúbili
si, že na budúcu súťaž postúpia a získajú
popredné miesta.
Prajeme im do nového ročníka veľa
úspechov.
Jozef Kalakaj, predseda OV SZZ
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Spoločenská kronika

vo Svite

Z NARODILI SA

6 OPRAVY ZLATÝCH A STRIEBORNÝCH ŠPERKOV DO 24 HODÍN
6 JEDNODUCHÉ OPRAVY A ČISTENIE ŠPERKOV ZA POČKANÍM
6 VÝROBA

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

6 ŠPERKY Z PRÍRODNÝCH MINERÁLOV
6 NASTREĽOVANIE NÁUŠNÍC

6 POZLACOVANIE PÍSMA POMNÍKOV

OTVORENÉ: Po. - Pia: 8:30 - 15:30 hod.
Streda: 8:30 - 17:00 hod.

Prevádzka: ulica SNP 143/15, 059 21 Svit,
(nad obuvou oproti Spolcentru)

e-mail: zankaa@gmail.com, tel.: 0911370076

Spomíname...
15.novembra uplynul rok od úmrtia nášho manžela, otca a starkého MICHALA BARTKA. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.
Manželka, syn Ján a dcéra Beáta s rodinou.
ccc

Dňa 4.11.2013 uplynul rok od úmrtia nášho milovaného manžela, otca a starého otca PAVLA KAZÁRA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
Manželka, dcéra a synovia s rodinami
ccc

22.novembra uplynie 10 rokov od chvíle, čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, svokor, dedko
MIKULÁŠ PRISTAŠ.
Prosíme, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme.

Manželka,synovia Miro, Peter a dcéra Janka s rodinami

Poďakovania
Úprimne ďakujeme
pracovníkom Pohrebných služieb,
MsÚ, hudobníkom
P. Čapoovi a M.
Ištvánikovej, dychovej hudbe, bývalým kolegom zo
SOUCH za mimoriadne ľudskú a dôstojnú rozlúčku
s našim drahým
ŠIMONOM DLUHÝM,
ktorý nás navždy opustil dňa
19.9.2013 vo veku 73 rokov. Rodine,
susedom, priateľom a známym ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Smútiaca rodina

Ľuboš Leskovjanský, Boris Pecha, Zuzana Budzáková, Daniel Bednár, Veronika Bachledová, Alex Masloviak

= = =

Ďakujeme všetkým rodinným priateľom, susedom, kolegom, záhradkárom
a známym, ktorí sa prišli naposledy
rozlúčiť dňa 28. októbra 2013 s mojim
manželom a našim otcom
JÁNOM GAJANCOM,
ktorý nás 23. októbra 2013 náhle
opustil. Zároveň vyjadrujeme úprimné
poďakovanie pánovi Sadloňovi z Pohrebných a cintorínskych služieb
mesta Svit za profesionálny prístup
a Rímskokatolíckej fare vo Svite za
vykonanie dôstojnej rozlúčky. Všetkým vám, ktorí ste boli s nami v tejto
ťažkej chvíli, ďakujeme za prejavy sústrasti, ktoré pomáhali zmierniť náš
veľký žiaľ.
Smútiaca rodina

Daniel Cupjak a Oľga Kožiaková, Štefan Gavaler a Mgr.Veronika Joštová,
Martin Jakubec a Magdaléna Pitoňáková, Martin Knižka a Andrea Nikerlová

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ - október

70 ROKOV
Mária Dluhá, Veronika Gažová,
Marta Habajová, Angela Hurčalová,
Bonifác Podhorský, Ján Potoček, Július Rajner, František Repka, Andrej
Šleboda
75 ROKOV
Zuzana Ferjančíková, Ondrej Pempčák, Ľudmila Vallušová
80 ROKOV
Milan Bartko, Justína Grúbelová,
Stanislav Kostolník, Július Pribylinec
85 ROKOV
Margita Padyšáková, Irena Šilonová
90 ROKOV
Helena Šimíčková
91 ROKOV
Mária Pospíchalová, Juliana Jopeková
92 ROKOV
Jozef Šurjak

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Milan Tkáč (61), Marián Imrich(70),
Ing. Ferdinand Lauko (86), Agnesa
Hudáková (82), Ján Gajanec (70), Mária Voščeková (89), Ing. Vladimír Kolárik (57), Helena Marhulová (70).

= = =

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa prišli naposledy
rozlúčiť
25.10.2013 s našou mamou
AGNESOU HUDÁKOVOU.
Zároveň si touto cestou dovoľujeme
úprimne poďakovať aj vdp. farárovi
Vitkovi a jeho asistencii, Pohrebným
službám mesta Svit - p. Sadloňovi
ako aj p. Veronike Žoldákovej za zabezpečenie dôstojnej rozlúčky.
Deti s rodinami
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4.11.2013 – 7.12.2013
Mestská knižnica
Najkrajšie kalendáre Slovenska 2013
21.-23.11.2013
Dom kultúry a zasadačka nad poštou
DIVADELNÝ MAŤKO – viď samostatný
plagát-str. 10)
23.11. o 15:00
SPOLCENTRUM
Majstrovstvá Svitu v bowlingu dvojíc
prihlášky: Milan Špiner 0907 353 843
27.11.2013 o 16.30
Mestská knižnica
Tour okolo Čierneho mora – beseda
s cestovateľom Marcelom Tencerom
spojená s premietaním
28.11.2013 o 11.00
Dom kultúry
Peter Black 2 – divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre ZŠ Komenského
6.12.2013 o 16,00 hod.
Námestie J. A. Baťu pred DK
Slávnostný príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromu
Vystúpia učitelia a žiaci SZUŠ Fantázia
10.12.2013 o 16.00 hod.
Dom kultúry
Malý princ – vianočná besiedka ZŠ Mierová ul. pre verejnosť

Pripravujeme:
14.12. 2013 o 16.00 hod.
Evanjelický kostol Svit
Spišsko-nemecké Vianoce - vystúpia
členovia a sympatizanti Karpatsko-nemeckého spolku

MsÚ Svit Veronika Žoldáková

Inzeráty

Franková - PROFICREDIT
Zamestnanecká pôžička!
Aj pre dôchodcov a SZČO.
od 300 - 3000 €
od 6000 - 100 000 €
- ručenie nehnuteľnosťou
BEZ REGISTRA!
0911/913849, Poprad,
Moyzesova 25
Predám tatranský profil
- perodrážka, brúsený
I. trieda 3,80 eur, II. trieda 3,10 eur
v ponuke aj dlážkovica a
dokončovacie lišty. Doveziem.
Tel: 0915 863 227, 0911 168 982.

OCENENIE OSOBNOSTÍ

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poprade organizuje pre seniorov prehliadku poézie,
prózy a hovoreného slova aj s ocenením šiestich osobností Popradu
a Svitu.
Za Svit na základe odporúčania výboru
ZO JDS vo Svite ocenenie prevezmú
Ing. Rudolf Vraniak a Ľudmila Vallušová.
Táto milá slávnosť sa uskutoční v piatok
15. 11. o 14.00 h v Podtatranskej knižnici
v Spišskej Sobote.
8 Predám garáž pri čistiacej stanici vo
Svite. Cena dohodou. Č. t. 052/7756694.
8 Ponúkame kompletné účtovnícke
služby pre fyzické aj právnické osoby,
mzdová agenda. Kontakt: EbnerGroup,
s.r.o. Alena Mlynárová 0903 024 902.

18.12.2013 o 14.00 hod.
Obradná sieň MsÚ
Slávnostné prijatie jubilantov
za 4. štvrťrok 2013
19.12.2013 o 18.00 hod.
Sála Domu kultúry
Vianoce v kroji
vystúpenie špičkových folklórnych
umelcov z Bieloruska a FS Jánošík zo
Svitu
21.12.2013 o 18.30 hod.
Kostol sv. Jozefa robotníka Svit
Vianočné srdce
Účinkuje Komorné zoskupenie La Speranza z Popradu a P. Drozd.
Dobrovoľné vstupné bude použité
pre Samka S., ktorý je dlhodobo nemocný.
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SVITSKÉ DIVADELNÉ DNI 20. - 23. 11. 2013
Divadelný Maťko
Divadelný Maťko je celoslovenský súťažný festival neprofesionálneho divadla.
Chuť zorganizovať takéto stretnutie divadelníkov som mal už dávno.
Nakoľ ko podujatí takéhoto typu je
veľmi málo! V apríli 2011 v Spišskej
Belej sme zorganizovali nultý ročník
tohto festivalu, avšak vtedy len pre
okolité súbory. Hosťom festivalu bol
herec Jozef Adamovič, ktorého myšlienka takéhoto stretávania sa divadelníkov veľmi nadchla a tešil sa
i na tento ročník.
Po ročnej prestávke prípravy na
Divadelného Maťka vrcholia. Ponúkli
sme priestor pre všetky divadelné
súbory na Slovensku, či už zo základných a stredných škôl, ako aj pre
ostatné divadelné súbory, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Hosťovať
budú i dospelé profesionálne a ochotnícke súbory. Pozvanie na festival prijali stálice dosiek, ktoré znamenajú svet, a to herci z Divadla
Jonáša Záborského v Prešove manželia Kveta a Jozef Stražanovci. Potešil ma záujem súborov od Bratislavy až po koniec republiky, a to
Veľ kých Kapušian.
Dve poroty (divadelná a prednesová) budú hodnotiť výkony našich
umelcov vo štvrtok a piatok.
V sobotu sa uskutoční slávnostné
vyhodnotenie.
Bez podpory Mesta Svit, CVČ Svit
a Nadácie Chemosvit ako aj ostatných partnerov by sa podujatie určite uskutočniť nepodarilo, za čo im
veľmi pekne ďakujem.
Všetkých Vás srdečne pozývam!
Martin Fečunda, DiS.art.
organizátor festivalu

PROGRAM FESTIVALU SVITSKÉ DIVADELNÉ DNI 20.11.- 23.11.2013
Literárno-dramatický festival Divadelný Maťko 2013

STREDA 20.11.2013

19:00

TAK TEDA TAK, Svit - F.R. Čech, ŠKOLA ŽIVOTA A SEXU

ŠTVRTOK 21.11.2013
17:00 - ImproOpona, Svit, ROKER A DVE STARÉ DÁMY
20:00 - HOSŤ - Divadlo Akadémie umení – predstavenie BASH v podaní Mišky Domovcovej,
B. Bystrica - Predstavenie venované Katke Vojtekovej k jej narodeninám
PIATOK 22.11.2013
19:30

- Hosť festivalu- Teatro Colorato - Ó SLÁVA HVIEZD Ó SLÁVA (Bratislava)

SOBOTA PRE DETI 23.11.2013

9:30 OZ Timrava, Lučenec- CESTA JANKA HRAŠKA VEĽKÝM SVETOM
11:30 Divadlo ImproOpona, Svit - Radim Weber: AKO SA ZAČALA TRÓJSKA VOJNA
ALEBO KONIEC KURÍCH OK NA OLYMPE

11:30 SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE A VYHLÁSENIE VÍŤAZOV literárno-dramatického festivalu
DIVADELNÝ MAŤKO
Vstupné na predstavenia - dobrovoľné

Bella Verona, bella Italia
Prvou zastávkou nášho putovania v rámci dvojročného medzinárodného projektu Comenius bolo Taliansko. Rady by
sme sa s vami podelili o neskutočné zážitky z päťdňového
výmenného pobytu v krajine, ktorú sme si zamilovali.
Sú dve hodiny po polnoci a my
vyrážame zo Slovenska. Nemôžeme zaspať, sme plné očakávaní.
Máme zmiešané pocity. Ako to bez
našich blízkych zvládneme? Budeme sa vedieť dorozumieť v anglickom jazyku? A čo talianske rodiny? Cesta ubieha rýchlo.
Obdivujeme krásy Slovenska, Rakúska. Zrazu stojíme. „Buon gi-

orno“ sa ozýva spoza obrovského úsmevu pani
riaditeľ ky Augusty Celady, riaditeľky školy Educandato Agli Angeli. Tak
už sme teda tu. Vo Verone. Pred jednou z jej
najväčších škôl s vyše
1000 žiakmi. Konečne
spoznávame aj priateľov
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Viete, čo sú jabkance?

Jednou z najstarších tradícií v našom družobnom meste Česká Třebová je Jabkancová pouť, ktorú
pravidelne v novembri organizujú
nadšenci zo Spolku sv.Kataríny na
sviatok sv. Kataríny. Je to občianske
združenie so sídlom v „Chalupě
U Kostelíčka“. Keďže som túto púť
už absolvovala a tohto roku sa chystám opäť-(je to už 53. ročník), rada
by som vám priniesla recept na túto
jednoduchú dobrotu, okolo ktorej
sa nabaľuje pestrý bohatý program,
kabaretné, divadelné a hudobné
vystúpenia. Je tam vždy obrovská
masa ľudí, predá sa neuveriteľné
množstvo chutných jabkancov, na
ktoré použijú metráky zemiakov.
Tak tu je recept:

z Turecka, Francúzska, Španielska, Bulharska
a hlavne hostiteľov, Talianov.
A trojdňový program môže začať. Oblečené v krojoch, za doprovodu Zuzkinej
flauty, sa snažíme spevom ľudovej piesne
ostatným priblížiť tradičnú ľudovú kultúru
našej krajiny. Cez prezentáciu v anglickom
jazyku majú všetci možnosť navštíviť naše
najvýznamnejšie historické pamiatky, prírodné krásy a ďalšie zákutia malebného Slovenska. Prostredníctvom krátkeho videa sa
stávajú členmi našej školy, nášho vyučovacieho procesu. Zvládli sme to.
Teraz si už len s veľkým záujmom vychutnávame program, ktorý pre nás pripravili
Taliani. Na stránkach dejepisných kníh sa
ocitáme vďaka prechádzkam mestami Verona a Benátky. Amfiteáter L´Arena z 1. storočia – tretie najväčšie koloseum sveta vo
Verone, slávny balkón Shakespearovho za-

milovaného príbehu Rómea a Júlie, benátske gondoly, Dóžov palác či Bazilika svätého Marka, to je len časť z prekrásnych zákutí Italie, ktoré máme možnosť navštíviť.
„Ciao amici“....týmito slovami sa už dnes
ráno vítame s našimi blízkymi a spolužiakmi.
Už nám je veselo, lebo vieme, že všetky pochybnosti boli zbytočné. Zistili sme, že Taliansko nie sú len cestoviny, pizza a „amore
mio“. Sme obohatené o nezabudnuteľné
zážitky, o nové priateľstvá. Bolo úžasné stretnúť a spoznať iné národy, kultúry i náboženstvá, porozumieť ich zvykom a spôsobu
života. Pevne veríme, že tieto putá nám vydržia čo najdlhšie a opäť sa niekedy do Talianska vrátime. Arrivederci Italia.
Aď ka, Baška, Zuzka, Sára a Radka
(žiačky 8. ročníka ZŠ Mierová, Svit)

Cesto:
Zemiaky (nemali by byť múčne), soľ,
hladká múka na pomúčenie dosky
Tvarohová plnka:
5 dg masla, 5 dg cukru, 2 žĺtky, citrónovú kôru a vanilkový cukor
utrieme, pridáme 25 dg tvarohu(ak
je to husté, aj trošku mlieka) a hrozienka namočené v rume.
Zemiaky uvaríme v šupke a horúce olúpeme. Olúpané pomelieme, alebo na najjemnejšie postrúhame, pridáme trošku soli.
Cesto nemá mať žiadne hrudky a to
dosiahneme len u horúcich zemiakov. Múka sa do cesta nepridáva
žiadna. Ak máličko pridáte, nič sa
nestane, ale už to nie je to
pravé...Cesto sa miesi rukou až na
takú „gumovú“ hmotu.
Na málo pomúčenej doske robíme placky hrnčekom, alebo pohárom podľa toho, aké chceme mať
jabkance veľ ké. Naplníme sladkým
tvarohom, preložíme a spojíme, aby
plnka nevytiekla. Pečieme na suchej
teflónovej panvici (alebo na liatinovej platni sporáka), upečené ukladáme do misy, kde ich dobre omastíme maslom a posypeme cukrom.
Neodporúča sa piecť ich v rúre, trvá
to dlhšie a vzniká problém s plnkou.
Jabkance sa majú robiť rýchlo, aby
sa povrch rýchlo uzavrel a „zozlatovel“ - to sa dá len na dobre rozohriatej suchej platni.
Iste sa pýtate, prečo jabkance,
keď tam niesú jablká?! Nuž, zemiakom sa na českotřebovsku hovorilo
aj „zemská jabka“, preto...
Skúste, dobrú chuť !
-vž-
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Študenti na stáži v Španielsku
Biotechnológie patria ku kľúčovým technológiám 21. storočia. Aplikácia nových biotechnológií môže pomôcť v riešení
globálnych problémov ľudstva. Predstavujú základné výskumné a technologické priority aj v rámci programov
EU.Projekt "Učíme sa moderné technológie" v rámci programu Leonardo da Vinci je zameraný na získanie praktických zručností v tejto oblasti. Je určený pre študentov študijného odboru biotechnológia a farmakológia. Pracovnej
stáže v Španielsku v dňoch 29.9. - 19.10. 2013 sa zúčastnilo
14 študentov 3. ročníka a dvaja učitelia.
Úvod stáže prebiehal v spolupráci so školou IES Zaidin
Vergeles. Študenti získali teoretické a neskôr i praktické skúsenosti. Pracovali striedavo na
niekoľ kých pracoviskách. V laboratóriách firmy CM EUROPA
sa zaoberali rozbormi a testovaním kvality olivového oleja,
vo výskumnom centre biotechnológií a liečiv INVES Biofarm
analyzovali lieky a liekové
formy, v inštitúte parazitológie
a biomedicíny „López-Neyra“
rozlišovali vzorky geneticky
modifikovanej kukurice, oboznámili sa s nanokvapalinovou
chromatografiou, pomocou

ktorej je možné určovanie proteínov a iných biomolekúl,
napr. DNA. Posledný deň mali
možnosť oboznámiť sa s prácou centra na skúmanie genómu a onkologických chorôb
GENYO, ktoré sa zaoberá skúmaním variability ľudského genómu v súvislosti s možnými
chorobami a ich následným liečením. Veľ kým prínosom pre
študentov bola možnosť pracovať s modernými analytickými prístrojmi.Využitie voľného času bolo taktiež veľmi
pestré. Strávili sme ho navštevovaním rôznych kultúrnych
pamiatok. Bývali sme priamo v

Granade, spoznali sme Alhambru - rozľahlú maurskú
pevnosť s mnohými nádhernými zdobenými palácmi a masívnymi obrannými vežami.
Očarila nás neuveriteľne precízna výzdoba palácov, elegantné nádvoria s fontánami a
záhrady Generalife (Rajské záhrady). Špecifickú atmosféru
Granady dotvárajú dva kopce
s rozdielnou kultúrou a históriou. Prvým z nich je Albaycín,
pôvodne arabské mesto, plné
spletitých a krivoľakých uličiek,
malých námestí, typických bielych fasád a bohatých záhrad.
Druhý kopec nazývaný Sacromonte (Svätá hora) je oblasť jaskynných domov. Ľudia tu dodnes žijú v domoch, ktorých
zadná časť je vyhĺbená do mäkkých hornín a využívajú tak
v lete ich chlad. Táto časť je
preslávená najmä typickým
tancom flamenco.
Cez víkendy sme si urobili
dva výlety do pohoria Sierra
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Nevada. Prvým sme vystúpili
na tretí najvyšší vrch Španielska
Pico del Veleta (3396 m n.m.)
a druhým sme navštívili kaňon
Los Cahorros. Zažili sme toho
skutočne veľa a z mnohých názorov na tento pobyt prinášame dva študentské.
„Táto pracovná stáž mi priniesla veľa skúseností, zlepšila
som si jazykové zručnosti. Získala som motiváciu, aby som
sa viac snažila v učení a na
praxi.“
„Získal som motiváciu pre to,
aby som sa ešte viac zaujímal
o svoj odbor, keďže som mal
možnosť naozaj pracovať s modernými prístrojmi. Taktiež som
získal motiváciu pre učenie sa
cudzieho jazyka. Som veľmi
rád, že som spoznal nové prostredie, nové technológie
a očakávam, že táto pracovná
stáž mi bude prínosom pri ďalšom štúdiu alebo hľadaní si
práce. Je to vynikajúca príležitosť, preto odporúčam každému študentovi.“
Ing. Adriana Mlynská,
SOŠ Svit

Žiaci ZŠ Komenského v Rumunsku

Projekt Comenius
V poradí už štvrté stretnutie projektu Comenius –
medzinárodné školské partnerstvá sa konalo v rumunskom Iasi od 22. októbra do 28. októbra 2013.
Hosťujúca škola Colegiul
"Costache Negruzzi", privítala
delegátov z piatich partnerských krajín. Predstavili nám
svoju školu a následne v rámci
úloh projektu naše žiačky Martina Martonová a Gréta Dunajová prezentovali herbár, ktorý
bol vytvorený žiakmi a učiteľmi
ZŠ Komenského.
Navštívili sme botanickú
záhradu, ktorou povedie aj
rumunský Comenius chodník, spoznali sme mesto Iasi,
navštívili vinohrady, ktoré sú
v okolí mesta, ale najzaujímavejším bol výlet do Karpát. Tu sme mohli pozorovať
vidiek Rumunska, o ktorom
si mnohí mylne myslia, aký je
zaostalý. Aj keď obyvatelia
žijú možno jednoduchým
spôsobom života, v ktorom
prevláda hlavne poľnohospodárstvo, vybudovanými cestami sme prešli až do Karpát.
Činnosti projektu sú už v
druhej polovici a je potrebné

pracovať na záverečných výsledkoch. Hlavným cieľom
každej školy je vytvoriť turistko – náučný chodník vo
svojom okolí. Ten náš povedie od Komenského školy
cez Kimbiark do Mengusoviec a späť. Pozdĺž chodníka
bude umiestnených dvanásť
náučno-informačných tabúľ.
Obsahová časť bude spracovaná v najbližších mesiacoch
a slávnostne otvorenie plánujeme na prvý júlový týždeň
2014.
Projekty tohto charakteru
umožňujú učiteľom a žiakom
z rôznych krajín precvičiť si
cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu
k štúdiu jazyka. Vedú k samostatnosti a flexibilite pri
cestovaní a hlavne pri spoznávaní zvyklostí a tradícií krajín EÚ. Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme
spestriť vzdelávanie našich
žiakov, ale aj učiteľov.
T. Dubjelová

Medzinárodný deň školských knižníc

Október je okrem iných prívlastkov aj mesiacom školských knižníc. Preto sme sa rozhodli k nám do školy pozvať budúcich školákov z Mengusoviec.
Cieľom nášho stretnutia bolo podporiť v dnešnej pretechnizovanej
dobe vzťah ku knihe a čítaniu. Prekvapením pre nich bolo, keď zistili,
že aj kniha má bruško a chrbátik. Ich vedomosti o knihách a prečo by
si ich mali prečítať, rozširovali štvrtáci pútavým predstavovaním niekoľ kých knižných titulov, ktoré už prečítali alebo práve čítajú.V aule si
pozreli rozprávku Maťko a Kubko a v spolupráci svojich starších kamarátov vyrábali záložky do knihy, vďaka ktorej (dúfame) nezabudnú,
kde im rodičia prestali čítať z ich obľúbenej knižky. Dúfame, že sa im
u nás páčilo a dozvedeli sa aj veľa nového. Rozlúčili sme sa so slovami,
že už teraz sa tešíme na ďalšie naše stretnutie.
B.Javoreková, ZŠ Komenského ul.
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Denník polície
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l 4. októbra sa zaoberal predajom rôznorodého

VEĽKÝ ÚSPECH „SPEEDMIEROVKY“

Tento rok sa opäť konal Medzinárodný turnaj v speed badmintone
pod Vysokými Tatrami. Keďže už tretí rok úspešne pokračuje krúžok
speed badmintonu na našej škole, rozhodli sme sa naše schopnosti
preveriť aj v zápasoch s inými hráčmi.
Na turnaji sa zišli najlepší speed
badmintonisti nielen zo Slovenska,
ale aj hráči z Poľska, Maďarska a
Ukrajiny. V poslednú októbrovú sobotu sa v Poprade stretlo 91 hráčov
zo 4 krajín, ktorí si zmerali sily v deviatich kategóriách. Našu školu reprezentovali žiaci v 3 juniorských kategóriách. V kategórii dievčat do 14
rokov sme síce nezískali žiadnu medailu, no dievčatá si aspoň preverili
svoje schopnosti a zručnosti. V kategórii chlapcov do 14 rokov nás po-

sprava) skončila spolu s Ľubomírou
Jurošovou (Gymnázium Lipany) na
bronzovom mieste. Striebro si odniesla Alexandra Dzurillová (na obr.
dole prvá zľava), ktorá svojím neočakávaným úspechom prekvapila, pretože krúžok speed badmintonu navštevuje iba druhý mesiac.
Najväčším úspechom pre nás bolo
získanie zlatej medaily v tejto kategórii. Pre našu školu ju vybojovala
žiačka šiestej triedy Emma Brontvayová (na obr. dole druhá zľava).

tešil úspech Petra Šoltysa (na hornom obr. prvý sprava), ktorý obsadil
na turnaji krásne 3. miesto.
Najväčším prekvapením boli najmladšie hráčky, ktoré získali vo svojej
kategórii do 12 rokov tri medaily.
Jessica Barillová (na obr. dole druhá

Všetkým našim speed badmintonistom zo SpeedMierovky srdečne gratulujem k ich úspechom a ďakujem
im za účasť na turnaji.
Mgr. Monika Jakubčáková
ZŠ Mierová ul.

tovaru v uliciach mesta Jozef G. z Lučenca. Za priestupok proti verejnému poriadku bola mužovi z Lučenca uložená bloková pokuta.
l 5. októbra sa na cyklistickom chodníku v časti
Koliba stala tragická nehoda mladého muža Matúša
O. z Popradu. Pri páde z bicykla sa napriek tomu,
že mal na hlave prilbu, poranil tak, že upadol do
bezvedomia, z ktorého sa už neprebral.
l 7. októbra sa v obchode Sintra dopustila krádeže
potravín vo výške 117€ Beáta S. z Krompách.
Nezaplatený nákup a útek z miesta činu sa jej nevydaril, stopli ju pracovníčky obchodu. Vzhľadom
na fakt, že to nebola jej prvá krádež, pre podozrenie z prečinu krádeže bola Beáta S. predvedená
na OO PZ vo Svite.
l 7. októbra malý parčík pri SAD poslúžil trom mladým ľuďom vo veku 25 rokov ako gauč na oddych
po prehýrenom dopoludní. Hliadka ich zobudila
a odviedla k autobusu, ktorý ich odviezol domov.
l 9. októbra bola MsP privolaná do Lidla, kde sa
dopustil krádeže maloletý Marek Č. z Batizoviec.
Kuriózne na tejto krádeží bolo, že maloletý si chcel
z obchodu odniesť fľašu alkoholu, ktorú si ukryl
pod bundu. Keď vychádzal z obchodu, spustilo sa
zvukové zariadenie, ktoré indikovalo nezaplatený
tovar.
l 12. októbra si overil František R. z Hozelca, ako
sa spí na chodbe bytového domu vo Svite. Spolu
s kamarátom popíjali, keďže doba bola pokročilá,
tak sa rozhodli, že jeden z nich pôjde spať k rodine
a ten druhý ostane spať na chodbe. Aj keď sa mu
tam spalo asi dobre, bytový dom musel opustiť.
l 17. októbra pri ZŠ na Mierovej ulici došlo k bitke
žiakov čakajúcich na autobus. Skôr ako hliadka prišla k autobusu, bitkári sa rozutekali. Po šetrení boli
prizvaní 15 roční žiaci- bitkári aj s rodičmi na útvar
MsP, kde sa ich správanie riešilo ako priestupok.
l 21. októbra telefonujúca obyvateľ ka mestskej
časti Pod Skalka ohlásila predajcov muža a ženu,
ktorí sa pohybovali na bielej dodávke medzi domami a predávali paplóny. Predaj ukončili okamžite,
keď zistili, že bol nahlásený MsP.
l 23. októbra sa pohyboval okolo zaparkovaných
vozidiel muž, ktorý podľa svedka mal úmysel poškodzovať vozidlá. Privolaným hliadkam OO PZ
a PMJ Poprad sa preukázal 17 ročný chlapec, ktorý
tvrdil, že nič nepoškodil, ani nechcel. Pri osobnej
prehliadke sa u neho našli 3 kusy skrutkovačov.
l 23. októbra v nočných hodinách si personál ČS
Gulf nemohol poradiť s dvomi ženami, ktoré obťažovali personál. Ich správanie súviselo so zvýšenou
konzumáciou alkoholických nápojov. Privolaný taxík
Ingrid B. z Popradu a Tatianu J. z Banskej Bystrice
odviezol.
l 23. októbra pracovníčka SBS Chemosvitu,
a. s. spozorovala muža, ktorý búchal hlavou do
mreží na bráne a do skla vrátnice. Andrej S. z Banskej Bystrice bol značne dezorientovaný, nevedel,
kde sa nachádza. Jeho pohyby a gestikulácia boli
nekoncentrované, vykazoval príznaky narušenej
psychickej rovnováhy. Zdravotníci ho previezli do
NsP Poprad.
l 25. októbra Žaneta O. zo Svitu nahlásila vyhrážky
muža, s ktorým žila. V predajni Billa čakala aj s dcérou na hliadku MsP, kde uviedla, že druh Martin
P. ju napadol mačetou a vyhráža sa jej zabitím. Na
parkovisku pred predajňou hliadka vykonala bezpečnostnú prehliadku, pri ktorej u Martina P. nenašla mačetu, ale vzhľadom na závažnosť situácie,
putoval do rúk OO PZ Svit.
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V Poprade už o pár dní otvoria nové obchodné centrum
POPRAD
...tie najsilnejšie obchody na
jednom mieste... Tak znie
slogan vystihujúci nové obchodné centrum, ktoré vyrastá pri vstupe do Popradu
od Svitu. Nový komplex,
ktorý doplní v tejto časti už
existujúcu sieť obchodov,

slávnostne otvoria 21. novembra.
Zámerom investora pri budovaní tejto nákupnej zóny bolo
vytvoriť ucelenú ponuku obchodov, jedno miesto, kde zákazník
nakúpi rýchlo, pohodlne a bez
zbytočného zdržania. Riadil sa
pritom ambíciou pritiahnuť do

tejto lokality tie najsilnejšie obchodné značky.
V novej obchodnej časti pribudnú nové značky, ktoré doteraz v Poprade a širokom okolí
neboli. Do regiónu pod Tatry
tak vstupujú po prvýkrát Black
Red White, Pepco, Everland,
Super ZOO a PLANEO
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elektro. K nim pribudnú:
Deichmann, DM drogerie,
Dráčik, Gate. Ak vás pri nakupovaní prepadne hlad,
nemusíte mať obavy. Súčasťou komplexu bude aj reštaurácia Stodola. Tieto
prevádzky budú dopĺňať širokú škálu obchodnej ponuky, ktorú v tejto lokalite
tvoria už rokmi etablované
značky ako Tesco, KIKA, Intersport a ďalšie.
Pri otvorení novej obchodnej časti investor zároveň predstaví logo aj názov
celého obchodného komplexu. Pod jednotnou značkou Tatry shopping center
tak odteraz nájdete dovedna 26 obchodov. Veľkosťou predajnej plochy,
40-tisíc m2, pôjde o druhé
najväčšie obchodné centrum na Slovensku.
Slávnostné
otvorenie
Tatry shopping centra sa
bude konať 21. novembra.
Počas celého dňa tu bude
pre všetkých, ktorí sem zavítajú, aj pre tých najmenších, pripravený bohatý program. Sprevádzať ním bude
známy moderátor Slávo
Jurko.
Tým najväčším lákadlom
otvorenia bude dozaista
šanca vyhrať množstvo
cien v celkovej hodnote
10 000 eur. Losovať sa
bude až štyrikrát, a to
o 11.00 h, 14.00 h, 16.00
h a hlavné zlosovanie
bude o 19.00 h.
To ale nebude všetko. Na
otvorenie Tatry shopping
centra prídu aj známi slovenskí herci – Juraj Loj,
Martin Mňahončák, Katka
Brychtová, Zuzana Tlučková, Zuzana Vačková
a Peter Sklár.
Tí, ktorí chcú získať zadarmo nákup v hodnote
400 eur, pri ktorom ich navyše bude sprevádzať a radiť im niektorá zo súčasných
hereckých celebrít, sa môžu
zapojiť do druhej súťaže. Tá
má len jednu podmienku,
a to vyplniť jednoduchý
formulár
na
stránke
www.sc-tatry.sk a potom
už len počkať, či sa na vás
pri žrebovaní usmeje šťastie.
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Bavia divákov
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Basketbalisti extraligovej Iskry Svit si v sezóne 2013/2014 predsavzali, že
najmä na domácej palubovke chcú dosahovať také športové výkony, ktoré
by potešili ich priaznivcov.
Dá sa povedať, že sa im to darí, veď
zatiaľ okrem prvej prehry v súťaži v B. Bystrici v prvom kole prehrali až v 6.kole v Prievidzi 102 : 82.
Body: Channels 18, Jackson 15, Berkis
12, McNeal 11, Jankovič 6 (Židzik 12, Míčka
6, Novak 2, Findura 0, Hrkač 0).
V 7. kole hostili Levice a po dobrom výkone vyhrali 112:84, keď po celý zápas domáci viedli a v 4. štvrtine dal tréner domácich príležitosť zahrať si všetkým hráčom.

Veľmi ťažký zápas v 8. kole odohrali
v pondelok 4. 11. v Nitre, kde obe
družstvá predviedli na slovenské pomery veľmi dobrý basketbal. Svit počas zápasu niekoľ kokrát viedol, no záver predsa zvládli lepšie domáci hráči
a vyhrali v pomere 103:101.
V najbližších zápasoch Iskra Svit
v extralige na domácej palubovke privíta 23. 11. o 18.00 h Komárno, 30.
11. Prievidzu a 7. 12. Nitru. M.Jurčák

Cvičenie v prírode
trochu inak

Prvý októbrový deň sme sa
rozhodli spojiť príjemné s užitočným a naši žiaci absolvovali
deň v prírode. Cieľom bolo rea-

lizovať predpísané cvičenie
v prírode a účelové cvičenie,
ale najmä sa zamerať na
ochranu zdravia a prírody. Hlav-

Úspešný golfový
reprezentant

Už v minulosti sme sa na stránkach novín Mesta Svit zmieňovali o úspechoch
mladého športovca, žiaka ZŠ Mierová
vo Svite, ktorý v súčasnej dobe s rodičmi býva v ďalekom Qatare a reprezentuje Slovensko v golfe.
Aj tohtoročné športové výsledky 13-ročného Jakuba HRINDU sú na jeho vek pozoruhodné a stoja za zmienku aj v našich
novinách.
V priebehu roka 2013 sa zúčastnil viacerých golfových turnajov, z ktorých sa 20
najlepších golfistov americko-európskej
zóny vo vekovej kategórii do 16 rokov kvalifikovalo na záverečný finálový turnaj
FALDO SERIES pre juniorov. Uskutočnil sa
22. – 24. 10. 2013 vo Virginii v USA. Jakub
Hrinda tu skončil na veľmi peknom 2.
mieste, prvý bol 16-ročný Brad Dalke
z USA a tretí skončil 15-ročný Marco
Penge z Veľ kej Británie.

ným poslaním výchovno-vzdelávacej
práce učiteľa v oblasti ochrany človeka
a prírody je, aby si
žiaci uvedomili, že
predpokladom zdravia je čistá voda, čistý
vzduch, zdravá zem
a čisté zdravé potraviny. Preto stále viac
ide do popredia potreba ochrany prírody a životného prostredia,
potreba
dýchať čistý vzduch,
piť čistú vodu a jesť
zdravé
potraviny.
Stále viac ľudí pociťuje potrebu chodiť
do prírody, vyhľadáva
príležitosti a cestu
k nej. Aj my máme
radi naše krásne lesy, do ktorých chodíme na výlety, športovať či relaxovať a nie je nám
jedno, ako vyzerajú. Rozhodli

sme sa preto dobrovoľne ich
čistiť od odpadkov, aby nevyzerali ako smetisko. Všetci, žiaci
školy aj učitelia priložili ruku
k dielu a pomohli vyčistiť
mesto, okolie a les od odpadkov. Hoci počasie nebolo
ideálne, hriala nás odhodlanosť, že sme urobili kus práce
a z našej príjemnej prechádzky
v prírode sme vyhodili dve desiatky vriec odpadkov, pneumatiky, šatstvo, rádio, či televízor. Vecí, ktoré určite nemajú
miesto v prírode.
Často sa tvárime, že sme milovníci prírody. Je to skutočne
príroda, chodenie do lesa
a znečisťovanie lesov? A touto
myšlienkou sme chceli upevniť
v našich žiakoch návyky a zamyslenie sa nad múdrymi
ľuďmi, ktorí..."Čo si so sebou
do lesa vezmú si aj z lesa odnesú." Hádam, sa nám to podarilo!
Monika Dudinská
učiteľ ka ZŠ Komenského

Za zmienku stoja aj turnaje v priebehu
roka, ktoré J. Hrinda absolvoval, aby sa
dostal na záverečný finálový turnaj:
Turnaj hráčov do 15 rokov 17. – 18. 4.
2013 v Dubaji vyhral, v júni v Kalifornii zo
172 pretekárov skončil v kategórii do 15
rokov na 53. mieste, a to aj tým, že nastúpil s handicapom – požičanou odpaľovou
palicou. V júli v Las Vegas obsadil 5. miesto
na medzinárodnom turnaji hráčov do 16
rokov, v slovenskej Skalici v auguste obsadil 7. miesto a v dňoch 20. – 22. 8. vo
Veľ kej Lomnici na turnaji FALDO SERIE
Slovakia obsadil 2. miesto.
Po veľmi dobrom výkone v Grad Finále
Faldo Series v USA pokračoval Jakub koncom októbra na delenom turnaji Qatar
Classic profesionálnej MENA tour, kde
skončil medzi profesionálmi na 7. mieste
a na 1. mieste ako amatér, s výkonmi 74,72
a 70 celkovo v páre.
Mladému športovcovi, žijúcemu v priebehu roka mimo Slovenska, želáme pri reprezentácii našej krajiny ešte veľa športových úspechov.
M. Jurčák, foto: archív V. Vojsoviča

Mesto Svit

11/2013

Dva tituly vo viacbojoch!
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Lenka úspešná v Kolíne

Na medzinárodnom atletickom mítingu v českom Kolíne 28. augusta 2013 reprezentovala Slovensko
naša Lenka Poništová hneď
v dvoch disciplínach.
V konkurencii výberu atlétov z Francúzka, Česka, Slovenska, Rakúska a Poľska
Lenka predviedla pekný výkon v skoku do diaľ ky, keď
výkonom 544 cm obsadila
medailové 2. miesto.
Pri chuti vystúpiť znova na
stupeň víťazov ostala aj
v behu na 100m prekážok,
kde dobehla na bronzovom
3. mieste.
Celá letná tréningová príprava dievčat bola cielená na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu na
Majstrovstvách SR vo viacbojoch cez víkend 14.15. septembra 2013 na bratislavskom štadióne
Mladá Garda.
Obe dievčatá, Stanka i Lenka, nastupovali do súťaže
výborne fyzicky i technicky pripravené s cieľom konečne prekonať magickú hranicu 5 000 b v 7-boji. No
naše smelé plány utopilo v daždi a zime len 12°C počasie v Bratislave počas prvého súťažného dňa.
V celodennom neustávajúcom lejaku tak atlétky
absolvovali 4 súťažné disciplíny: beh na 10 0m prekážok, skok do výšky, vrh guľou a beh na 200 m, pričom si obe vytvorili bodový náskok pred ostatnými
súperkami. Na druhý deň sa prekvapivo vyjasnilo,
oteplilo a podmienky súťaže sa rapídne zlepšili, no
prvý deň totálne pochoval naše nádeje na hodnotný
výkon.
I v takýchto podmienkach ale dievčatá dokázali,
že vedia zabojovať a súperkám dali jasný odkaz, že
preteky netreba vzdávať ani keď to nie je ideálne
(viacboj vzdali a nedokončili ďalšie veľ ké favoritky
na medaily) a v akomkoľvek počasí sa treba pokúsiť
dotiahnuť súťaž dokonca. Stanka Lajčáková sa preto
stala Majsterkou Slovenska v 7-boji dorasteniek výkonom 4.594 bodov a juniorka Lenka Poništová získala výkonom 4 459 bodov rovnaký titul za prvé
miesto, no v kategórii žien! Oba tituly si veľmi ceníme
– mrzí nás len fakt, že dievčatá nemohli pre zlé poveternostné podmienky ukázať to maximum, ktoré
mali poctivo natrénované. Mimoriadne úspešná atletická dráhová sezóna je teda za nami, po krátkom
oddychu nás čaká náročná zimná príprava a ďalšie
športové výzvy na budúci rok 2014!
L. Potočný

Na súťaž nastupovala bez
vyladenia formy z hrubej letnej tréningovej prípravy na
septembrové Majstrovstvá
SR vo viacbojoch a preto nás
výkony aj umiestnenia veľmi
potešili.
Text a foto -lp-

V
školskom
roku
2013/2014 vytvorilo
Centrum voľného času
vo Svite priestor pre vznik nového záujmového krúžku so zameraním
na ´boardové športy.
Prví odvážlivci si už vyskúšali jazdu na longboarde (doska podobná skateboardu s väčšími kolieskami) a urobili si výlet po cyklistickom chodníku do
Popradu a späť. Venovali sa aj
nácviku skateboardových trikov
na U-rampe v mestskom skateparku. V prípade nepriaznivého počasia budú deti posilňovať a skvalitňovať koordináciu tela prostredníctvom balance-boardu (fitnes pomôcka
v podobe dosky s valcom). Tým
získajú dobrý základ pre jazdu
na snowboarde a skateboarde.
Na obdobie zimných mesiacov
je pre nich pripravený powsurf
(doska podobná snowboardu,
ale bez viazania). Umožní členom board krúžku získať zážitok podobný surfovaniu.
Okrem týchto „dosiek“ si deti
vyskúšajú aj mountainboard
a snowboard.
Záujmový krúžok s podobFutbalisti FK Svit ukončili 15. kolom zápasom v Sp. N. Vsi jesennú časť IV. ligy.
Po výsledku 0:0 skončili na 14. mieste so ziskom 12 b. a skóre 11:31. Svit jesennú časť nemal vydarenú, veď ným zameraním má v meste
v deviatich zápasoch nedal gól. Strelcami boli Kosek 3, po jednom Guziar, Barabas, Jarkuliš, Dikant, Badzík, pod Tatrami ideálne podmienky
Chyba, Beller a vlastný gól súpera. Aj v defenzívnej činnosti Svit zaostával, spomedzi 16-tich družstiev, ako pre svoju existenciu. Veríme, že
druhý kolektív, dostal najviac gólov - 31. V prípade priaznivého počasia Svit v 1. jarnom kole 10. 11. cestuje si získa veľa nadšencov z radov
našich detí, ktoré majú rady
do Sniny a v 2. jarnom kole sa 17. 11. predstaví doma o 13.00 h so Sabinovom.
dobrú zábavu.
-cvč-

Novinka v Centre voľného času

Nevydarená futbalová jeseň
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