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kontrolóra
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–
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- s.10
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mal veľa podôb
- s. 11
n Šport - s.16-18

Po procedurálnych úkonoch
sa poslanci zaoberali bohatým
programom, ktorého súčasťou bola i voľba nového hlavného kontrolóra mesta Svit.
Zo štyroch uchádzačov o tento post bol tajným hlasovaním
zvolený Jozef Mezovský (bývalý starosta obce L. Teplička). Poslanci vzali na vedomie
aj jeho platové náležitosti.
Schválili Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Svit (ďalej
VZN) č. 3/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Svit
a Dodatok č. 2/2015 VZN
mesta Svit č. 9/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu.
Súhlasné stanovisko dali aj ďalším dokumentom – Zásadám
prenájmu nebytových priestorov a stanoveniu minimálnych
cien za prenájom nebytových
priestorov a Dodatku č. 7/
2015 VZN Mesta Svit č. 2/
2009 o poskytovaní sociálnych
služieb a úhradách za sociálne
služby.
Rozdelili finančné príspevky
pre kultúrne, športové a iné
záujmové organizácie:
Atletický oddiel 2 600 €
BK Mládeže
9 850 €
Hokejový klub Svit – Pod Skalkou
600 €
Tenisový klub
1 250 €
Futbalový klub
7 900 €
MO Slov. rybárskeho zväzu
550 €
Cyklistický klub Energia Svit
600 €
Active Swim Svit 500 €
Detský famózny svet 450 €
FS Jánošík
900 €
Spevácky zbor Laudamus
700 €
Rímskokatolícky farský úrad Svit
400 €
ĽH Bystrianka
600 €
Jednotlivým klubom bude dotácia vyplatená v mesiaci apríl
2015 vo výške 44% schválenej
dotácie.
Primátorovi mesta odporučili
uzavrieť zmluvy o dotáciách aj

14.apríla 2015

pre ďalších žiadateľov:
Klub plastikových modelárov
300 €
Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti
275 €
OZ Galaxia
100 €
Skalné lezenie
125 €
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
300 €
DH Sviťanka
300 €
OZ Zábavná skupina Svittasenior
100 €
Vojensko-historický klub TIGER
100 €
Združený spevokol SENIOR
100 €
Pro Meliori
350 €
Slovenský skauting Svit 150 €.
V ďalšom rokovaní pokračovali schválením zámeru priameho prenájmu časti priľahlého
pozemku bytového domu na
Ul. Štefánikovej č. 282, ktorý sa
využíva ako záhradky k bytovému domu na pestovanie zeleniny a kvetov. Schválili aj prenájom nebytových priestorov
o výmere 51,83 m2 nachádzajúcich sa v objekte budovy rehabilitačného strediska so spoločnosťou Pivovarský dom s.r.o.,
Bratislava na dobu 5 rokov od
podpísania zmluvy.
Vzali na vedomie Organizačný poriadok MsÚ vo Svite
so zmenu organizačnej štruktúry Mesta Svit. V náväznosti na
toto uznesenie a zákonom
upravený nárast platov zamestnancov schválili aj rozpočtové opatrenie č.4/2015 na
mzdy, platy a ost. osobné vy-

rovnania zamestnancov a poslancov vo výške 60 588 €.
Rozpočtové opatrenie vo
výške 4 788 € bolo potrebné
prijať v náväznosti na úspešné
divadelné predstavenie Štyria
na kanape, ktoré mestu prinieslo zisk, poslanci ho prijali.
Rovnako, ako ďalšie rozpočtové
opatrenia.
Opatrenie pod č. 6/2015 vo
výške 3 500 € zabezpečí úhradu
výdavkových nákladov spoje-

ných s obstaraním a sprevádzkovaním dvoch automobilov zn. Seat, ktoré mesto získalo bezodplatne.
Opatrenie rozpočtu č.
7/2015 sa týka presunu zostatku dotácií z roku 2014 dočerpaných v roku 2015 vo výške 14 380 €. Nasledujúce
opatrenie rozpočtu rieši financovanie plánovaných investič(Pokrač. na 2. strane)

Krížová cesta

Pre nepriazeň počasia sa tohtoročná Krížová cesta nekonala
v uliciach mesta, ale v chráme sv. Jozefa robotníka vo Svite.
Cestu na Kalváriu – vrcholnú drámu sveta, si pripomenuli
veriaci 14-timi zastaveniami, z ktorých prvé patrilo predstaviteľom Mesta Svit. Na obrázku nesú kríž primátor Ing. M.
Škvarek a náčelník MsP Ing. J. Dluhý.
Foto: S. Pjaták
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Jubilantky z Únie žien

Kontrolóri rokovali vo Svite

Naše mesto privítalo vo februári na pôde MsÚ účastníkov zasadnutia Tatransko-spišskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorí sa schádzajú
štvrťročne vždy v inej obci. Organizátorom terajšieho bol Svit a hostiteľom hlavný kontrolór mesta Svit Ing. Ľ. Budzák, ktorý je zároveň
úradujúcim prezidentom Združenia hlavných kontrolórov miest
a obcí Slovenskej republiky (na obr. vľavo) Otvorenie rokovania sa
realizovalo za účasti primátora mesta Svit, Ing. M. Škvareka, prednostu Mestského úradu Svit Ing. S. Kopčáka a vedúcej Tatranskospišskej regionálnej sekcie ZHK SR, Ing. Z. Kozlerovej. Primátor
Svitu predstavil prítomným naše mesto Svit a víziu jeho rozvoja do
budúcnosti. Rokovanie sa týkalo zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a aktuálnych finančných problémov samosprávy v spojitosti
s prácou hlavného kontrolóra.
-bk-

Tradícia osláv MDŽ má korene na medzinárodnej ženskej
konferencii v roku 1910 v Kodani. Dátum pre tento sviatok bol určený na 8. marec a je na počesť veľkého štrajku
40 000 newyorských krajčírok z tovární, ktoré v roku
1908 štrajkovali za lepšie pracovné i platové podmienky.
Ani v dnešnej dobe nemajú všetky ženy práva ako v krajinách, kde zastávajú vysoké postavenia v politike, či v práci.
Poslankyňa, lekárka, učiteľ ka alebo pracovníčka v továrni si
zaslúžia rovnocenné postavenie v spoločnosti.
Aj naša organizácia Unie žien vo Svite každoročne oslavuje
MDŽ a obdaruje členky kvetmi. Tentoraz nám ich odovzdal
viceprimátor nášho mesta Ing. Ivan Zima. Zároveň na tomto
stretnutí boli ocenené naše jubilantky. Pri krásnej muzike
v podaní Bystrianky pokračovala potom dobrá zábava.
V tejto tradícii chceme pokračovať aj naďalej. Ďakujeme
všetkým členkám, ktoré medzi nás rady chodia, aby si príjemne posedeli a zabavili sa v kruhu priateľov a známych.
Zuzana Ilčíková

Kvapka pre mesto

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 Kvapka pre mesto. Odber sa uskutoční v
piatok 19. 06. 2015 od 9.00 do 12.00 hod. v budove Mestského
úradu Svit – na prízemí v CVČ.

Na obr. jubilantky zľava: Mária Sokolová (80), Mária Voščeková (70), Ľubica Kederová – predsedníčka ZO, Alžbeta
Kudláčová (75) a Božena Javornická (80).
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(Dokonč. z 1. strany)
ných akcií vo výške 105 500 €.
Poslanci pre nastávajúce obdobie odsúhlasili tieto prioritné akcie:
l výpust z bagroviska do
rieky Poprad
l projekt na rekonštrukciu
plynovej kotolne v Kultúrnom
dome Pod Skalkou
l zmeny Územného plánu
mesta
l projektové dokumentácie
pripravovaných stavieb
l vybavenie MsÚ novým interiérom a žalúziami.
Sumu 2 500,- € odsúhlasili na
riešenie havarijného stavu
elektrických varných strojov
v školskej jedálni Materskej
školy Mierová 134 vo Svite
a spolufinancovanie Mesta Svit
vo výške 200 Eur na rozvojovom projekte ZŠ Komenského
ul. ENVIROPROJEKT 2015.
Súhlasili so zriadením súkrom-

nej Materskej školy Chalúpka,
so sídlom Hviezdoslavova 65
vo Svite zriaďovateľom Kidsfun,
s. r. o., Štôla a jej zaradením do
siete škôl a školských zariadení
SR za podmienky, že financovanie tejto Materskej školy cez
rozpočet Mesta Svit je možné
realizovať až od 1. 1. 2016.
Za členku komisie finančnej,
správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri
MsZ zvolili. Mgr. Ľubicu Dunajovú a za členku komisie výstavby a životného prostredia
zvolili Mgr. Katarínu Štinčíkovú.
Vzali na vedomie správu
o činnosti Dozornej rady spoločnosti BYTOVÝ PODNIK
SVIT, s.r.o., Svit a prehľad hospodárenia Mesta Svit za obdobie prvých dvoch mesiacov
roka 2015.
V súlade so zákonom č. 253/

1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov
a v rozsahu určenom uznesením MsZ vo Svite č. 102/2014
s účinnosťou od 1. marca 2015
určili mesačný plat primátora
mesta Svit vo výške 3 012 €.
Primátorovi mesta schválili aj
zahraničnú služobnú cestu do
družobného mesta Česká Třebová v Českej republike 15. –
16. 4. 2015 a 20.– 23. 5.2015,
a do družobného mesta Knurów v Poľsku 22. – 24. 4. 2015.
V bode interpelácie I. Zima
poďakoval riaditeľovi TS Mesta
Svit za zvládnutú situáciu po
snežení a za rýchle vyčistenie
mesta, M. Smatanová tlmočila
žiadosť obyvateľov Ul. kpt. Nálepku na umiestnenie retardérov na tejto ulici v blízkosti
detského ihriska, lebo po
oprave cesty tam idú autá ne-

bezpečne rýchlo. M. Škvarek
odpovedal, že rýchlosťou áut
na tejto ulici sa bude zaoberať
MsP, môžeme požiadať aj
štátnu políciu. D. Vojsovičová
požiadala o zabezpečenie zábradlia na vstupe do nákupného strediska A-centra na Ul.
SNP.
V bode diskusia poslanci
schválili predaj prebytočného
majetku mesta – nebytového
priestoru garáže nachádzajúcej
sa na prízemí bytového domu
na ulici 9. mája č. 245 vo Svite.
Zazneli aj informácie o konaní
významných podujatí na území
mesta (komunitný festival, polmaratón, Majstrovstvá sveta
v športovom rybolove na rieke
Poprad v roku 2016, v roku
2017 sa v meste Svit budú konať aj Majstrovstvá Európy
v horskom cyklomaratóne).
-vž-
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Mesto Svit v spolupráci s miestnymi komunitami pripravuje prvý ročník dvojdňového komunitného festivalu s názvom „SVIT.kom“, ktorým bude žiť v dňoch
15. – 16. mája 2015 v Dome kultúry Svit a na Námestí Jána Antonína Baťu.
Podujatie, nad ktorým preberá záštitu
primátor mesta Svit, sa bude niesť v témach komunít počas oboch festivalových
dní.
Piatková konferencia v Dome kultúry
sa bude venovať možnostiam zlepšenia
kvality života miestneho obyvateľstva vo
vidieckych oblastiach, s dôrazom na životné prostredie a témam miestneho rozvoja vedeného komunitou.
Sobotný deň bude čisto festivalový
a návštevníkom predstaví predovšetkým
činnosť miestnych komunít. Pripravuje sa
bohatý kultúrny program, workshopy a súťaže pre všetky vekové kategórie. Na svoje
si prídu aj milovníci dobrého jedla a kvalitného pitia.
Filozofia vzniku a pôsobenia komunít je
prirodzenou súčasťou ľudskej povahy už
od nepamäti. Výraz komunita pochádza
z latinského slovného základu spoločného
s communicare, komunikácia – komunikovať. Schopnosť účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spo-

ločných vyšších cieľov je preto pre komunity vlastná.
Cieľom festivalu vo Svite je dať komunitám pôsobiacim na území mesta Svit
a v jeho okolí priestor na prezentáciu ich
činností a oblastí záujmov, ktoré spájajú
ich členov. Mesto Svit sa stotožňuje s koncepciou mapovania a napĺňania potrieb
komunít pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.
Piatková konferenčná časť festivalu sa
bude niesť v duchu enviromentálnych riešení pre mesto a jeho okolie. Úmyslom je
upriamiť pozornosť na problematiku zdravého životného štýlu prostredníctvom
prednášok a workshopov na enviromentálne a komunitné témy aj z oblasti potravín a potravinovej bezpečnosti, triedenia
komunálneho odpadu alebo alternatívnych spôsobov dopravy.
Sobotná časť festivalu bude mať charakter kultúrneho podujatia s bohatým
programom vystúpení miestnych speváckych, tanečných a divadelných zoskupení.

Na ochranu spotrebiteľa

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite v spolupráci s mestskou knižnicou organizovali v pondelok 30.
marca 2015 stretnutie seniorov s mediátorom Ing. Michalom Fáberom zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľa.
Stretnutie sa uskutočnilo
v zasadačke nad poštou a seniori sa mohli oboznámiť prostredníctvom mediátora s nástrahami, s ktorými sa osobne
pri styku s neznámymi osobami, alebo aj prostredníctvom mobilných telefónov či
telefonátov na pevnú linku v
každodennom živote môžu
stretnúť. Dozvedeli sa napr.,
ako sa zachovať pri telefonickej ponuke, pri podpisovaní
nevýhodnej zmluvy pre spotrebiteľa, ako sa brániť po vypršaní nezákonnej lehoty, ako
postupovať, keď príde exekútor, ako sa brániť podomovým predavačom, ako reagovať na reklamy na kúpu
predmetov, ako sa vôbec
brániť nekalým praktikám
atď. Mediátor na konkrétnych prípadoch demonštroval a upozorňoval na chyby
najmä starších občanov pri
riešení takýchto situácií.
Samozrejme, za takú krátku dobu sa nedá informovať
o všetkých nástrahách.
V dnešnej dobe je toho

veľmi veľa, starší občania sú
dôverčiví a to využívajú neznáme osoby na vlastné obohatenie. Preto aj výmena informácií takého druhu
a osveta medzi ľuďmi staršieho veku má veľ ký význam
pred prípadným veľ kým životným sklamaním.
Výbor ZO JDS v tomto
smere v spolupráci so Spoločnosťou na ochranu
spotrebiteľa v Poprade bude spolupracovať aj naďalej najmä
osvetovou činnosťou
medzi seniormi v meste Svit.
M. Jurčák

Mediátor
Ing. Michal Fáber
Pohľad na účastníkov stretnutia.
Foto: M. Jurčák

Priestor na námestí bude vyhradený aj na
prezentáciu lokálnych a regionálnych remeselných potravín.
Cieľom organizátorov je založenie tradície organizovania festivalu, ktorý upúta
pozornosť na aktivity mesta a potreby jeho
obyvateľov a vytvorí priestor pre budovanie partnerstiev na regionálnej úrovni.
Bližšie informácie a podrobný program
festivalu zverejníme oficiálne v polovici
apríla 2015 na stránkach mesta Svit
www.svit.sk a na facebookovom profile
SVIT.kom.

CELOŠTÁTNE ROKOVANIE

30. marca sa v hoteli Spolcentrum vo Svite uskutočnilo významné zasadnutie členov Strategickej skupiny Rady Národného programu kvality Slovenskej republiky.
Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť doterajšie kroky a postupy
v oblasti zvyšovaní kvality vo verejnej správe a pripraviť ďalšie návrhy pre vládu SR, ako v tejto oblasti pokračovať. Verejná správa
stojí pred významnými zmenami, ktorých súčasťou je reforma štátnej služby a s tým spojená potreba zavedenia a skvalitnenia riadenia ľudských zdrojov, založeného na spôsobilosti a kompetentnosti činiteľov. Zámerom je do činnosti orgánov verejnej správy
zaviesť systém hodnotenia kvality CAF (Common Assessment Framework), ktorý prispieva k reforme a zlepšeniu výkonnosti, identifikuje a odstraňuje slabé stránky a prispieva k využívaniu moderných nástrojov manažérstva. Jeho zavedenie svedčí o dynamickom
rozvoji krajiny. Na stretnutí sa zúčastnil aj primátor mesta Svit Ing.
Miroslav Škvarek.
-epo-
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V náväznosti na nové vedenie mesta, ktoré v novembrových voľbách do orgánov
samosprávy dostalo mandát, občania zaznamenali zopár personálnych zmien.
Ing. Jána Hutníka vystriedal Ing. Stanislav Kopčák, ktorý je od 19.januára 2015
novým prednostom MsÚ. Je zároveň predsedom našej redakčnej rady a tak
krátky rozhovor s ním je určite namieste.
n Pán prednosta, ste Sviťan, ale mnohí
vás nepoznajú, takže nám stručne prezraďte svoje curiculum vitae.
Narodil som sa na Valentína pred 52
rokmi v Spišskej Sobote. Od narodenia,
prakticky celý svoj život, bývam v meste
Svit, ktoré je pre mňa najkrajším mestom
na svete.
Čítať a písať ma naučila moja najmilšia
pani učiteľ ka Štafurová na ZŠ Komenského, počítať pán učiteľ Multáň v matematickej triede na ZŠ Mierová. Po prehĺbení všeobecných vedomostí na
Gymnáziu v Poprade som absolvoval štúdium na Vysokej škole technickej v Košiciach, odbor pozemné stavby na stavebnej
fakulte.
Prvé pracovné skúsenosti som zbieral
ako asistent majstra v štátnom podniku
Pozemné stavby Poprad. Neskôr som rok
pracoval ako vedúci drobnej prevádzkarne
pri MsNV Svit, kde som získal základy riadenia malej firmy a práce s ľuďmi. Po zamatovej revolúcii som skúšal šťastie v popradskej nemocnici (bývalé OÚNZ Poprad,
neskôr Nemocnica s poliklinikou a nakoniec Nemocnica Poprad, a.s.). Tu som sa
zoznámil a bližšie spoznal nášho primátora
Ing. Miroslava Škvareka. Náplňou mojej
práce boli stavebné investície a neskôr sa
rozšírila na celý technický úsek, ktorého
som bol riaditeľom. V akciovke som zároveň zastával funkciu podpredsedu predstavenstva. V roku 2006 som po zmene
politickej klímy z nemocnice odišiel. Štyri
roky som pracoval na Mestskom úrade
v Poprade, kde som ako technický dozor
investora manažoval mestskú investičnú

výstavbu. A ešte rok predtým a krátko potom som pôsobil v spoločnosti SATEL –
SLOVAKIA, s.r.o. v Poprade ako manažér
technického úseku resp. manažér pre investície.
n S akým pocitom ste preberali túto
zodpovednú funkciu?
Funkciu prednostu MsÚ Svit som pre-

Náš rozhovor

s prednostom MsÚ Ing.
Stanislavom Kopčákom
beral s pocitom hrdosti z ocenenia mojich
predpokladov a schopností primátorom
mesta, ktorý ma do funkcie menoval, zároveň s pocitom pokory a zodpovednosti
voči občanom, ktorí budú výsledky našej
práce posudzovať.
n Ste vlastne, ľudovo povedané, šéfom úradu, ktorý má slúžiť našim občanom. Čo považujete za podstatné,
aby toto poslanie naplnil?
Iste sú väčšine známe, ak nie, tak sú dostupné vízie a predstavy primátora mesta.
Medzi ne patrí aj, skrátene povedané,
priateľský úrad k občanom. Mestský úrad
musí realizáciu týchto predstáv zabezpečiť
po stránke personálnej, administratívnej
i technickej.
n K akým zmenám na MsÚ po voľbách
došlo a čo by ste rád, iste s podporou

poslancov, dosiahli pre zvýšenie kreditu tohto úradu?
Tu by som chcel na úvod uviesť, že naše
koaličné zoskupenie „Spolu pre mesto“
postavilo svoju kampaň na pohľade a smerovaní mesta do budúcnosti, nie na znevažovaní rozhodnutí v minulosti. Rovnako
sa snažíme pristupovať aj k hodnoteniu
práce predchodcov na úrade. Predpokladáme, že všetci sa snažili pracovať najlepšie ako vedeli a mohli v prospech občanov
a mesta. Nie všetko sa úplne vydarilo,
niekde došli prostriedky, niekde sily, možnosti alebo schopnosti.
Napriek možno všeobecnému očakávaniu po voľ bách, zatiaľ došlo iba k jednej
personálnej výmene na MsÚ, a to na pozícii prednostu. Nie však pre neschopnosť
predchodcu. Vedomosti a skúsenosti Ing.
Hutníka uplatňujeme, po vzájomnej dohode, vo funkcii vedúceho odboru služieb
občanom a vnútornej správy. Ďalšie prípadné zmeny zrealizujeme po dôkladnom
posúdení odborných schopností zamest-

€

Aktivizovať seniorov
V multifunkčnej obradnej miestnosti vo Svite sa 18. marca
2015 ukutočnila hodnotiaca schôdza členov ZO Jednoty
dôlchodcov na Slovensku vo Svite, ktorá zároveň bola aj
ukončením trojročného funkčného obdobia.
Hodnotiaca schôdza sa konala za prítomností hostí, a to
predsedu okresnej organizácie
JDS v Poprade RNDr. M. Brejčáka, primátora mesta Ing. M.
Škvareka ako aj zástupcov organizácií JDS z Popradu, Kežmarku a Klubu seniorov zo Sp.
Bystrého.
V správe za rok 2014 bolo
o.i. konštatované, že záujem
o činnosť v JDS vo Svite stúpa.
Ku dňu konania schôdze mala
organizácia 107 členov a čo je
potešiteľné, dochádza k omladzovaniu členskej základne,

keď 38 členov má do 70 rokov.
Akcie, ktoré sa uskutočnili
v roku 2014, najmä v apríli návšteva Bratislavy u prezidenta
I. Gašparoviča a v NR SR, športový deň, tematický zájazd na
Liptov, turistický výlet v okolí
Baby a do V. Tatier, tanečná zábava v októbri, ako aj brigádnická pomoc pri čistení parkov
a okolia Baby seniormi zanechali v členoch dobrý dojem.
I odhodlanie sa na akciách pripravovaných výborom JDS naďalej zúčastňovať. V tomto

Účastníci stretnutia.
smere bola kladne zhodnotená
spolupráca s Klubom ABŠ,
Klubmi seniorov, ZO SZZP
a ZO SZPB, kde sa hľadajú spo-

ločné aktivity pre aktívny život
cca 1 800 dôchodcov v meste.
Hodnotiaca schôdza zvolila
výbor na 3-ročné odbobie, kde

€
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€ nancov,

ochoty pracovať a prispôsobiť sa
zmenám.
S podporou poslancov by sme chceli
v štruktúre zamestnancov odborne pokryť
chýbajúce dôležité činnosti,napr. koordináciu komunitných (záujmové skupiny, združenia a pod.) činností mesta, efektívnejšie
verejné obstarávanie a finančnú kontrolu
použitia verejných prostriedkov. Cez mestských úradníkov a jednotlivé organizačné
útvary prechádza prakticky celé dianie
v meste. Je to príprava, zabezpečenie, realizácia i kontrola kultúrnych, športových,
spoločenských udalostí, komunitného života
a tak ďalej.
Po stránke technickej je potrebné zmeniť
dispozičné riešenie priestorov budovy mestského úradu tak, aby spĺňal požiadavky na
moderný úrad (a priateľský úrad k občanom). V prvom rade prestavať tzv. prvý kontakt, ktorý v našom úrade kontaktom ani
nie je, sústrediť na prízemí maximum pracovísk s agendou vybavovanou občanmi,
dostavbou výťahu zabezpečiť bezbariérový
prístup ku všetkým pracoviskám mestského
úradu.

n Trochu na odľahčenie. Po práci by mal
mať aj prednosta čas vyhradený na oddych, relax. Ako sa najradšej „nabíjate“
vy?
Každodenne ma „nabíja“ život s mojou
rodinkou, milovanými dcérkami Stankou,
Zuzkou a žienkou Evkou. Spoločne si užívame výlety do blízkeho okolia, ale aj do
Zamaguria, či Zemplína, no hlavne letné
dovolenky na Zemplínskej šírave a chorvátskom Pagu.
Samozrejme, nemôžu chýbať priatelia
a posedenia s nimi, šport, najmä basketbal
a nedeľný podvečerný futbal. Ak chcem
prepnúť na iné myšlienky, hrávam šach,
ktorý je mojou vášňou. Ešte stále ho hrávam
súťažne, alebo pre zábavu na internete, kde
sa dá hrať prakticky kedykoľvek.
Za rozhovor poďakovala V. Žoldáková
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Športovo-tanečný maratón
Centrum voľného času vo Svite odštartovalo oslavu Medzinárodného dňa žien
skutočne netradične. Večer 6. marca patril pohybu, ladnosti a kráse. Dva dni
pred oslavami tohto sviatku pripravilo Centrum voľného času športovo – tanečný
maratón.
Verejnosť bez rozdielu
veku a pohlavia si mohla
v 45 minútových intervaloch zacvičiť i zatancovať
pod vedením kvalitných
lektorov a cvičiteľov.
Maratón odštartovala
zumba pod vedením top
cvičiteľ ky na Slovensku
Zorky Adamčákovej z Banskej Bystrice. Druhý blok
cvičení sa niesol v téme
švihadiel, kedy cvičiteľ ka
Rope skipping Miška Gabašová predstavila nový
druh cvičení na švihadlách.
Okorenením maratónu
bol tanec na ľudovú nôtu
pod vedením domáceho
folkloristu Martina Bulavu,

ktorý prezentoval ukážky
ľudových tanečných prvkov z rôznych regiónov
Slovenska. V spolupráci
s CVČ Poprad sme privítali
ako štvrtú cvičiteľ ku Han-

ku Koperniechovú, ktorá
s veľ kým úspechom predcvičovala klasický aerobic.
Záver patril horúcej salse
a latinsko americkým tónom hudby, ktorá rozohnila všetky prítomné dámy

a slečny spolu so šarmantným Banskobystričanom
Rišom Ikom Križanom. Neúnavnosť a vytrvalosť 15tich prítomných dám, ktoré zvládli päťhodinovú
fyzickú záťaž až do konca,
bola ocenená malou tombolou, ale aj sladkou odmenou za spálené kalórie
a dobrým pocitom. Veríme, že sme naštartovali
záujem o podobné aktivity, ktoré pripravujeme
pre obyvateľov Svitu i blízkeho okolia v CVČ v najbližšom termíne.
IL.

€ za predsedu bol zvolený opäť Mgr. Miroslav

Jurčák, členmi výboru sa stali A. Tokár.
A. Gejdošová, M. Dvornická, Ing. M. Babčáková, O. Legát. J. Štefko, M. Guľvasová
a J. Hulín. Za členov revíznej komisie Ing.
V. Rusnák, M. Kolesárová a M. Želononka.
Okresného snemu JDS v Poprade 14. apríla sa zúčastní 11 delegátov zo Svitu.
Hodnotiacu schôdzu obohatilo aj vystúpenie Ing. M. Škvareka, ktorý ocenil aktivity
seniorov v meste, oboznámil ich s možnosťami skvalitňovania života seniorov na území
mesta a vyzval seniorov k ďalším aktivitám
v prospech nielen starších občanov. Ubezpečil ich, že v mestských orgánoch určite
nájdu podporu.
Prácu členov ZO JDS ocenil aj okresný výbor JDS v Poprade a trom členom - Mgr. M.
Jurčákovi, B. Bendíkovej, M. Diczháziovej
a M. Želonkovi udelil okresné vyznamenanie
3. stupňa a 34 členov ZO JDS obdržalo Ďakovný list od ZO JDS vo Svite za činnosť
v prospech starších občanov mesta.
Text a foto: A. Gejdošová

Ocenení seniori v strede s primátovom mesta M. Škvarekom, prvý sprava Mgr.
M. Jurčák, predseda ZO JDS vo Svite.
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Ukážky predjarných rezov

18. apríla na ZO Breziny
Zima využíva posledné mrazivé obdobia pre spiacu
prírodu, pred jarným zobúdzaním. Od začiatku od 9.00 – 11.00 hodiny.
Výbor sa teší hojnej účasti
marca je už v záhradách potrebné pripravovať sa
na skleníkové, či pareniskové predpestovávanie a dúfa, že odborné ukážky
výsevov. Posledné dopĺňanie kŕmidiel a pripravu- predjarných rezov pomôžu
všetkým k zdravej a dobrej
jeme sa na ošetrovanie kríkov a stromov.
úrode v tomto roku.
OV Slovenského zväzu záhradkárov Poprad, sídliaci vo Svite, začal s poradenOkienko
stvom cez kontakt v kancelárii v Dome kultúry vo Svite, ale aj ukážkami predjarných
záhradkára
rezov.
Napriek neprajnému počasiu prezentáPrečo rezať? Je to prirovnanie k človeku
ciu uskutočnili pomológovia J. Eštvánik vo
Svite (na obrázku – presvetľovací rez), – tiež chodíme k odborníkom s vlasmi, aby
a J. Kalakaj Pod Skalkou (zmladzovací rez) sme si udržiavali pekný účes a mali zdravé
a p. Korenko v Kežmarku. V poradenstve vlasy. Strom sa potrebuje zbaviť nadmerného obrastu, poškodených konárov, ale
pokračujeme:
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aj rezom pozastaviť nadmerný rast, aby
sme zabránili nezmyselnému vysokému
rozkonáreniu stromov. Mladý strom potrebuje výchovný rez, starší zas zmladiť, ale
aj presvetliť.
Až po týchto úkonoch prichádza predjarný postrek proti prezimujúcim škodcom
a tým, že prevedieme spomínané rezy,
ušetríme na predjarnom postreku, lebo
sme upravili a skrátili konáre, s ktorými by
sme odstrihli aj tak už drahé postreky.
OV touto cestou oznamuje všetkým,
ktorí chcú využiť pomoc pre kolektívy či
jednotlivcov – vieme vám pomôcť aj
v týždni, po dohode na tel čísle 0908 283
833 a 0903 893 794.
Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ

Mladý záhradkár
Po dohode s bývalou riaditeľkou ZŠ Komenského vo
Svite Mgr. Coganovou sme zriadili pri škole krúžok
Mladý záhradkár, kde sa stretáva zatiaľ šesť žiakov
zo VII triedy. Terajšia riaditeľka Mgr. Dudinská je pokračovateľkou dobrej myšlienky, za čo jej ďakujem.

V krajskom kole biologickej olympiády
V piatok 13.marca 2015 sa v Prešove konalo KRAJSKÉ KOLO
BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategórie C. Zúčastnili sa ho najúspešnejší žiaci 8.–9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných
gymnázií z jednotlivých okresov Prešovského kraja.
Okres Poprad, mesto Svit a našu školu úspešne reprezentovala
Sárka Pavlovičová z 9.B.
Obhajovala projekt na tému Chránené rastliny územia Baba pri
Svite. Z celkového počtu 60 bodov jej porota pridelila 50 – v kvalitnej
konkurencii Sárka obsadila 8. miesto a stala sa úspešnou riešiteľ kou
krajského kola biologickej olympiády.
RNDr. Danica Božová

Prvé hodiny sme sa spoznávali s teóriou cez rôzne odborné knihy a časopisy, záhradkárskymi pomôckami, ktoré
budeme využívať z jari, keď nám príroda dovolí navštíviť
aj záhrady v niektorej blízkej mestskej osade ZO SZZ.
V tomto chladnom období využívame aj ukážku presádzania izbových kvetov, ktoré majú žiaci v triedach. Je to
teda prvý krok dotyku prírody medzi členmi krúžku a prírodou.
Na záhradkárskej výstave 8.–11. apríla 2015 v Trenčíne
plánujeme zakúpiť tri stromy a zasadiť ich v areáli základnej školy. Založením takejto malej školskej záhradky
chceme dosiahnuť, aby sa terajší členovia krúžku, ale aj
budúci mohli postupne učiť a realizovať pri prácach na
svojich záhonoch. Chceme vrátiť ľuďom tak potrebný
osobný styk s prírodou. Veď všetci dobre vieme, že naša
mládež si vie na počítači vyhľadať a pozrieť prírodu a jej
produkty, ale niekedy ten osobný styk tam chýba.
Rád by som rozšíril počet členov v krúžku Mladý záhradkár aj o deti zo ZŠ Mierová, kde ich chceme pripraviť
aj na celoslovenskú vedomostnú súťaž organizovanú regionálnym výborom SZZ v Piešťanoch.
Jozef Kalakaj

Mesto Svit
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A čo trápi vás....?

Vážení čitatelia,
Každý deň chodíme po našom meste a podvedome
i vedome vnímame jeho krásu, kúzlo, prostredie, v ktorom žijeme. A mnohé veci sa nám určite nepáčia – a pritom často ide o nedostatky, ktoré by sa ľahko dali
napraviť, odstrániť, alebo prinajmenšom začať hľadať
cestu k ich náprave. Treba ale o nich vedieť.
A tak dávame tieto stránky k dispozícii aj pre vaše podnety. Choďme s očami otvorenými, všímajme si, rozmýšľajme, ako naše mesto skrášliť, vylepšiť po všetkých stránkach. Prichádzajme s nápadmi a realizovateľnými návrhmi.
Vaše podnety radi uvítame na redakčnej e-mailovej
stránke: veronika.zoldakova@svit.sk, alebo na našu adresu: MsÚ, Redakcia Mesto Svit, Hviezdoslavova 33,
Svit. Dnes prinášame prvé ohlasy čitateľov:

Ešte k túlavým zvieratkám

Veľmi sa mi páčil článok "Túlavé zvieratká v meste" a som
rada, že aj vo Svite žijú citliví ľudia a chcela by som sa autorke
zaň podakovať.
Ja tiež patrím k tým, ktorí týmto zvieratkám pomáhajú a aj ja
ich dávam sterilizovať – ak si niektoré osvojím. Je to jediné riešenie, ako zabrániť, aby sa nekontrolovateľne množili a žili v
úbohých podmienkach. Pokiaľ viem, niektoré mestá preplácajú
sterilizáciu a myslím, že by to malo byť aj vo Svite. Taktiež Mesto
Svit odváža túlavé psíky do útulku v Kežmarku, ale ešte som nevidela spätnú reakciu, aby Mesto Svit pomohlo Útulku Kežmarok
pokúsiť sa psíky adoptovať obyvateľmi mesta Svit. Napr. v novinách uverejniť zopár fotiek psíkov, ktorí čakajú na adopciu.
Je veľa čo zlepšovať v našom meste, ale najprv by sme sa
mali postarať o slabších a bezbranných, aby bolo vidieť, že tu
žijú "ľudia".
S úctou Jana Burdová

Len zopár návrhov....

Aby som bola presná, podnety, ktoré
uvádzam nižšie, ma netrápia, ja som
svojim spôsobom všeobecne veľmi spokojný človek, ale chodím s očami otvorenými a nápadov mám v hlave zopár.

Preto by som chcela dať do pozornosti
svoje skromné návrhy:
1. Čo tak kruhové trávniky pred mestským úradom vysadiť po okrajoch živým
plotom, alebo inými ozdobnými kermi? V
lete by boli miestom pre oddych vtáčikov
a zdrojom lepšieho ovzdušia a v zime pri
praktickej výzdobe by poslúžili ako dva nadrozmerné adventné vence (solárne osvetlenie nie je finančne náročné, sviečky by
sa dali urobiť za pomoci Chemosvitu alebo
Tatrasvitu z plastových valcov a deti z ume-
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leckých škôl by mohli prispieť ozdobami
na "vence".)
2. Nedalo by sa upraviť (vyrovnať) dĺžku
aj výšku schodov schodiska na cintoríne –
to vpravo, hneď za bránou pri Dome
smútku? V zimných mesiacoch, keď je terén
náročný pre starších ľudí, by sa tam hodilo
možno i zábradlie.
3. Vrátim sa k Vianociam – čo tak urobiť
niektorý piatok pred Vianocami, keď sú popoludní vo Svite aj externí pracujúci, Vianočný trh na námestíčku pred Domom kultúry? Hore nad schodiskom by mohla hrať
živá hudba aj z okolitých obcí, stánky po
krajoch námestíčka, popri Sintre v tvare U
by mohli ponúkať aj domáce výrobky
miestnych ľudí (bola som na krásnej výstave Únie žien, myslím, že viacerí by si

radi zakúpili výrobky šikovných rúk tunajších ľudí), určite by sme my mladší uvítali
napríklad domáce vianočné oblátky, medovníčky (tuším raz ročne je predaj domácich produktov za určitých podmienok povolený aj bez registračných pokladní a
živnostenských oprávnení). Možno by radi
prišli predávať aj ľudia z okolitých obcí.
Verím, že taký jednodňový trh by bol príjemným spestrením života vo Svite, ale tiež
príležitosťou stretnúť známych, či pozvať
blízkych na punč a podobne. Nehovoriac
o tom, že ak by dostali priestor aj klasickí
živnostníci s tovarom a občerstvením, prenájom predajného miesta by priniesol aj
pár eur do mestskej kasy.
Ďakujem za Váš čas aj za príjemné a užitočné čítanie, ktoré ma vždy zaujme.
Veľmi oceňujem, že noviny dostávajú občania zadarmo do schránok.
AS

Slávnostné prijatie
pedagógov
Primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek
slávnostným prijatím morálne ohodnotil pedagogických zamestnancov všetkých svitských škôl.
Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov boli ocenení
za 30 rokov pedagogickej činnosti Mgr. Štefánia
Galušová, Mgr. Milena Mekelová, Mgr. Svetlana
Lásková, Leopold Klas, Viera Piekielnicka, Mária
Handzušová a za 40 rokov pani Marta Ištvániková.
Na obr. Ing. Ivan Zima, viceprimátor s ocenenou učiteľ kou Mgr. Milenou Mekelovou, ktorá
pracuje vo svojom náročnom lpovolaní už tridsať
rokov.
Mgr. Lenka Mačugová

Mesto Svit

4/2015

Spoločenská kronika

8

Z NARODILI SA

Richard Stroea, Nikolas Hulín, Tomáš
Rusňák, Sabína Sojáková, Sofia Palušeková, Tamara Gurovičová, Sára Lukáčová, Mathias Gontkovič, Simon Andreides.

Y MANŽELSTVO UZATVORILI

Miroslav Lunter a Monika Belušková.

e ŽIVOTNÉ JUBILEÁ - apríl

70 ROKOV

Ján Bartko, Ján Sremaňák, Anna Štefániková, Mária Čonková, Mária Pisková,
Mária Mačugová, Anna Kysucká, Elena
Paučíková, Eva Majerová.
75 ROKOV
V obradnej sieni sa v závere mesiaca marca uskutočnilo pravidelné štvrťročné prijatie jubilantov mesta primátorom.
Foto: S. Pjaták

ZO Únie žien Slovenska č. 4 vo Svite organizuje
DETSKÚ BURZU
JARNÉHO DETSKÉHO OŠATENIA,
ŠPORTOVÝCH POTRIEB A HRAČIEK
PRÍĎTE DOBRE NAKÚPIŤ A VÝHODNE PREDAŤ!

KDE: v budove POŠTY – (bývalá sporiteľňa)
KEDY: vo štvrtok 23. 4. 2015 od 8:00 - 17.00 h.
v piatok 24. 4. 2015 od 8:00 - 16.00 h.
PRÍJEM ČISTÝCH A NEPOŠKODENÝCH VECÍ:
21. a 22. 4. 2015 od 15.00 - 18.00 hod.
VÝDAJ NEPREDANÝCH VECÍ:
27. 4. 2015 od 12.00 – 16.00 hod.
Prosíme záujemcov, ktorí chcú svoje veci predať, aby nenosili oblečenie pre
dospelých. VSTUPNÉ – 0,10 eur.

INZERCIA

= Spomienky

n Byliny odstránili hemoroidy
a psoriázu. Tel. 0905 801 108.

= Poďakovanie
28. februára 2015 náhle, nečakane
a navždy dotĺklo srdiečko nášho drahého manžela, otca a starého otca
JOZEFA ZELENÉHO.
Na poslednú cestu sme ho odprevadili
3. marca vo veku nedožitých 83 rokov.
Touto cestou chceme úprimne poďakovať Pohrebným službám vo Svite,
rímskokatolíckemu pánovi kaplánovi,
jeho asistencii a dychovej hudbe za
vykonanie dôstojnej rozlúčky s ním.
Všetkým, ktorí ste na pohreb prišli
zmierniť náš veľ ký bôľ a rozlúčiť sa
s ním, úprimne ďakujeme.
Smútiaca rodina

spomienku.

1. mája si pripomenieme 20.výročie
úmrtia môjho manžela, nášho otca
a starého otca
Elemíra JAKOCSA.
Všetci, ktorí ste ho
poznali, venujte
mu, prosíme, tichú
Ďakuje manželka a deti

Jozef Rušin, Alžbeta Kudláčová.
80 ROKOV

Emília Jungová, Mária Uhrinová, Božena
Javornická.
85 ROKOV
Ján Hric, Margita Hudáková, Mária Košárová.
91 ROKOV
Mária Šenkyřová, Mária Dobiasová, Mária Lukáčová.
92 ROKOV
Margita Potočná.

✞ NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Mária Levarská (77), Eduard Klein (79),
Mgr.Andrej Soják (73), Bernardína Kovalčíková (75).
Stíchlo unavené
srdce,
skončil života čas,
Boh Ťa vzal na večnosť,
obraz Tvoj nechal
v nás.
Dňa 3. mája 2015
uplynie už rok od
smrti mojej milovanej manželky, našej mamky a babky

Evy MIRILOVIČOVEJ,
ktorá nás navždy opustila vo veku 61
rokov. Nikdy na ňu nezabudneme
a prosíme aj vás, ktorí ste ju poznali,
aby ste jej venovali tichú spomienku.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina

Odišiel si navždy, i keď tak veľmi túžil si žiť,
ale osud to zariadil tak, že si nás musel opustiť.
Aj keď Ťa medzi nami niet, v našich srdciach zostaneš s nami.
Už len kytičku kvetov na hrob môžeme Ti dať,
zapáliť sviečku a na Teba spomínať.
26. apríla 2015 si pripomenieme 25. výročie, čo nás navždy
opustil manžel, otec, dedko a pradedko KAROL HRKEĽ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali
a nezabudli.
S láskou manželka s rodinou
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Mesto Svit

vás pozýva na

Stavanie a ohrávanie májov
Program:

30. apríla 2015 – štvrtok

16.00 – pred Domom kultúry
– Námestie J. A. Baťu
17.00 – Námestie Pod Skalkou
17.30 – Areál pri Kolibe
19.00 – Ľudová veselica
20.30 – Zapálenie tradičnej vatry
pri Kolibe

Účinkujú:

DFS Jánošíček, FS Jánošík,
FS Jánošík Senior, ĽH Bystrianka
so ženskou speváckou skupinou,
ĽH Mlátok a DSS Kolovrátok

Program podujatí
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l 23. a 24. apríla 2015 o 18.00 – Dom kultúry
VÝVOJ NEZASTAVÍŠ – celovečerný program SZUŠ Fantázia–
viď plagát na s.15
l 29. a 30. apríla 2015 od 10.00 hod. Dom kultúry Svit
DEŇ TANCA – regionálny festival detského nefolklórneho
tanca s medzinárodnou účasťou

l 6. – 7. mája 2015 o 16.00 – Dom kultúry Svit
V PIONIERSKOM TÁBORE – slávnostná akadémia ZŠ Komenského Svit (s. 15).
l 5. mája 2015 o 18.00 – Dom kultúry Svit
LA GIOIA – Galakoncert pop operného tria s hosťom – Natáliou Hatalovou.

l 12. mája 2015 o 16.30 – Dom kultúry Svit
VÁM, VŠETKÝM MAMÁM – slávnostný program ku Dňu matiek. Vystúpi Cimbalová ľudová hudba Vrštek z Banskej Bystrice
a domáci účinkujúci.
l 15. a 16. mája – Dom kultúry a Nám. J.A.Baťu pred DK
SVIT.COM – 1.ročník komunitného festivalu

MAĽUJEME S FANTÁZIOU

Výtvarný odbor SZUŠ Fantázia pozýva na výstavu učiteľov
a žiakov „MAĽUJEME S FANTÁZIOU“, ktorá sa uskutoční
od 15. do 24. apríla v priestoroch nad poštou. Vernisáž
bude v stredu 15. 4. o 16. h.

* PEDIKÚRA*
Aj Vaše nohy potrebujú mimoriadnu starostlivosť,
ktorá by mala byť odmenou za to, že Vás po celý život
nosia. Preto nezabúdajte, že ošetrovaním docielite
krajšie a zdravšie chodidlá...

*
*
*
*

Mesto Svit

vás pozýva na jedinečný koncert

LA GIOIA

s hudobným hosťom Natáliou Hatalovou
5. mája 2015 o 18. 00 hod. v DK Svit
Vstupné: 12 € v predpredaji, v deň koncertu 15 €
Predpredaj:
MsÚ Svit, odd. kultúry,
č. dv. 116, 052/7875 114, 0908406147
Reštaurácia DK Svit: 7755 201
Predajňa Tescoma, Nám. sv. Egídia Poprad,
č. t. 0904 658 812

mokrá pedikúra
lepenie špôn na zarastajúce nechty
reflexná masáž
parafínový zábal na nohy

... to všetko a ešte viac Vám ponúka
PEDIKÚRA na Ulici SNP 15, vo Svite (nad Obuvou)
Objednávky na telefónnom čísle:

0908 970 146

Mesto Svit
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Zmena v Stavebnom zákone – REKLAMNÉ STAVBY

Od 1.2.2015 je v platnosti zmena Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku. Táto zmena okrem iného rieši postup stavebného úradu
pri povoľovaní reklamných stavieb, definíciu reklamných stavieb, povinnosti vlastníkov reklamných zariadení.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 43 Stavba
Reklamná stavba je stavebná konštrukcia
postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so
zemou alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi,
alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných
informácií viditeľných z verejných priestranstiev.
Reklamné stavby sa podľa zákona členia podľa veľ kosti informačnej plochy na
a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia
informačná plocha je menšia ako 3 m2 (nevyžadujú ohlásenie stavebnému úradu ani
stavebné povolenie),
b) reklamné stavby, na ktorých najväčšia
informačná plocha má veľ kosť od 3 m2 do
20 m2 (vyžadujú stavebné povolenie, nevyžadujú kolaudačné rozhodnutie),
a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia
informačná plocha je väčšia ako 20 m2 (vyžadujú stavebné povolenie aj kolaudačné
rozhodnutie).
POVOĽOVANIE STAVIEB
§ 55 odst. 2
Ohlásenie stavebnému úradu postačí
h) pri reklamných stavbách, na ktorých
najväčšia informačná plocha je menšia ako
3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
§ 56 Stavebné povolenie ani ohlásenie
sa nevyžaduje
j) pri reklamných stavbách, na ktorých má
najväčšia informačná plocha veľ kosť do 1,2
m2, umiestnených na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia, ak
nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej komunikácie ani do priechodového
prierezu dráh.
§ 67 Platnosť stavebného povolenia na
reklamnú stavbu
Odst. 3) Stavebné povolenie na reklamnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do jedného roka odo dňa,

keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
Odst. 4) Ak stavebník požiada o zmenu
doby trvania reklamnej stavby pred uplynutím tejto doby, tak podaním žiadosti
doba trvania reklamnej stavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti neplynie.
UŽÍVANIE STAVIEB
§ 76 Kolaudácia stavieb
Odst. 4) Kolaudačné rozhodnutie sa nevyžaduje na reklamné stavby, na ktorých
najväčšia informačná plocha má veľ kosť od
3 m2 do 20 m2.
ÚDRŽBA STAVIEB
A ICH ODSTRAŇOVANIE
§ 86 Údržba stavby
Odst. 4) Vlastník reklamnej stavby je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania
reklamnej stavby jej označenie menom
a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby.
Povinnosť označenia reklamnej stavby
je do 31. 7. 2015.
Nesplnenie povinnosti označiť reklamnú
stavbu resp. pôvodne povolené reklamné
(informačné alebo propagačné) zariadenie
je sankcionované podľa ustanovenia § 105
ods. 5 písm. d) a § 106 ods. 4 písm. d) stavebného zákona pokutou do 50 eur, ak
vlastník uskutočňuje alebo užíva reklamnú
stavbu bez označenia (§ 86 ods. 4, § 142d
ods. 2) a v lehote určenej stavebným úradom alebo inšpekciou nezabezpečí označenie reklamnej stavby.
KONANIE O DODATOČNOM
POVOLENÍ STAVBY
§ 88a, § 88b
Výnimkou z ustanovenia § 88b ods. 2
stavebného zákona (t.j. že sa nepoužije
úprava v § 88a o dodatočnom povolení reklamnej stavby) je prechodné ustanovenie
§ 142d k úpravám účinným od 2. januára

Marec je mesiacom, v ktorom žiaci berú knihy do rúk akosi
častejšie, v triedach visia rôzne nástenky s touto tematikou,
ale málokto sa zamýšľa nad autorom tej ktorej knihy a málokomu sa podarí s ním aj osobne stretnúť, zistiť o ňom
niečo viac a spoznať ho aj z inej stránky.
Nám takéto neobyčajné
stretnutie umožnili pracovníčky
z mestskej knižnice. Naši piataci
sa stretli 18. marca s Braňom
Jobusom - originálnym spisovateľom, hudobníkom, spevákom,
skladateľom, zabávačom – rece-

sistom, moderátorom i organizátorom rôznych hudobných
festivalov. Žiaci už prišli na túto
besedu pripravení, pretože na
hodinách literatúry si už nejaké
ukážky prečítali. Najviac ich zaujala kniha o komisárovi Mrod-
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2015, v ktorom podľa odseku 3 platí:
(3) Vlastník informačného, reklamného
a propagačného zariadenia podľa predpisov platných do 1. januára 2015, postaveného bez povolenia alebo v rozpore s ním
do 1. januára 2015, je povinný do 31. júla
2015 požiadať o dodatočné povolenie
stavby príslušný stavebný úrad. Stavebný
úrad rozhodne o dodatočnom povolení reklamnej stavby, ak vlastník reklamnej stavby
preukáže, že jej dodatočné povolenie nie
je v rozpore s verejným záujmom chráneným týmto zákonom a osobitnými predpismi, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo že je
vlastníkom stavby spojenej s nepovolenou
stavbou, alebo že má k tomuto pozemku
alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm.
a) až c)] a vlastník zastavaného pozemku
alebo stavby alebo osoba, ktorá má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§
139 ods. 1 písm. a) až c)], s dodatočným
povolením súhlasí. Na konanie o dodatočnom povolení reklamnej stavby sa použije
§ 88a ods. 1, 2 a 4 až 7. Ak stavebný úrad
dodatočne nepovolí reklamnú stavbu alebo
vlastník informačného, reklamného a propagačného zariadenia nepožiada o dodatočné povolenie stavby podľa prvej vety,
takúto reklamnú stavbu možno odstrániť
podľa ustanovení o odstránení reklamnej
stavby podľa tohto zákona v znení účinnom
od 2. januára 2015.
Z citovaného ustanovenia vyplýva šesťmesačné prechodné obdobie na usporiadanie vzťahov k nelegálnym reklamným
stavbám uskutočneným do 1. 1. 2015 a odsek 3 upravuje spôsob a podmienky dodatočného povolenia čiernych informačných,
reklamných a propagačných zariadení (ďalej
len „zariadenie“) postavených pred účinnosťou novely. Keďže ustanovenie výslovne
odkazuje na ustanovenie § 88a stavebného
zákona, tak v prípade, že stavebný úrad
zistí (napr. v rámci ŠSD), že pôvodne „zariadenie“, no teraz už „reklamná stavba“
bola postavená bez povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie.
Nelegálnou reklamnou stavbou je aj tá
reklamná stavba, ktorá bola povolená stavebným úradom v predchádzajúcom období, povolenia boli vydávané na obdobie napr. na 5 rokov, po uplynutí tejto
doby sú reklamné stavby nelegálne. SL.

geovi, kde sa dozvedeli o krádeži bratislavskej reštaurácie na
moste SNP, ale i vtipné príhody
muflóna Ancijáša, ktorý precestoval veľ ký kus sveta. Spisovateľ
deti očaril najmä svojou úprimnosťou, bezprostrednosťou
i zmyslom pre humor a prekvapil ich aj svojím spevom a hrou
na bizarných ekologických hudobných nástrojoch, vyrobených z rôzneho odpadu, ktoré
si spolu s bratom Andrejom aj

sám vyrába.Cez deň zodpovedný mechanik atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach poodhalil deťom svoju
dušu a ukázal im, že aj dospelí
môžu mať bohatú fantáziu a nebrať život až tak vážne. Už teraz
sa tešíme na ďalšie pokračovanie jeho nezabudnuteľných príbehov a prajeme mu veľa umeleckých i osobných úspechov.
Mgr. Jarmila Mendrošová
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Marec – mesiac knihy mal vo Svite veľa podôb
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V Mestskej knižnici

Nielen počas marca, ale po celý rok sa v knižnici
snažíme osloviť všetky kategórie návštevníkov
a pripraviť pre nich zaujímavé podujatia i knihy.
Tentokrát sme pre deti MŠ pripravili informačnú výchovu na tému vznik a výroba knihy.
Na podujatia do knižnice zavítali nielen svitské deti, ale
i deti z MŠ v Mengusovciach
a prvýkrát aj malí budúci čitatelia zo súkromnej materskej
školy Chalúpka, ktorá začala
v našom meste svoju činnosť.
Prváčikov z obidvoch základných škôl sme slávnostne prijali
za čitateľov knižnice a odovzdali im čitateľské preukazy.
Žiakov mladšieho i staršieho
školského veku sme prostredníctvom výstav a hovorených
bibliografií oboznámili s novými knihami, zakúpenými do
knižnice.
Venovali sme sa aj ľudovým
rozprávkam a zapojili sa do celoslovenskej súťaže „A čo bolo
ďalej?“. V rámci nej deti dostali
za úlohu popustiť uzdu svojej
fantázii a vymyslieť vtipné pokračovanie známych rozprávok.

Pracovali sme tiež s deťmi zapojenými do literárnej súťaže
Čítame s Osmijankom a spoločne sme sa dozvedeli, ako
vznikli porekadlá a kde žijú a čo
robia víly a škriatkovia.
Knižnicu navštívili i členovia
skautského oddielu.
Nové knihy sme predstavili
i seniorom v Klube dôchodcov Bôrik v miestnej časti Pod
Skalkou a spoločne so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite
sme pripravili besedu s ombudsmanom pre seniorov.
Deti mali možnosť stretnúť
sa aj s veľmi vtipným a neobyčajným spisovateľom Braňom
Jobusom. Ten im nielen porozprával o svojich knihách
a snoch, ale tiež zaspieval a zahral napr. na upravenom rýli.
Vyvrcholením bolo nočné

medzinárodné podujatie na
podporu čítania – Noc s Andersenom (na obr.). Knižnica
sa premenila na tábor troch indiánskych kmeňov, ktoré medzi
sebou súťažili. Deti si poradili
s vedomostnými otázkami
a zvládli i cestu odvahy nočným
mestom. Tak sa mohli stretnúť
aj s Veľ kým šamanom – pánom
primátorom a nakoniec objavili
i ukrytý poklad.

Pre milovníkov výtvarného
umenia sme pripravili výstavu
obrazov Elišky Bednárovej
„Papierový sen“.
Počas celého mesiaca sme
zrealizovali 60 podujatí pre
vyše 1 000 návštevníkov.
Dúfame, že akcie účastníkov
oslovili a pritiahnu ich k opätovným návštevám knižnice.
D. Šipošová

Písanie i čítanie kníh je brána do raja fantázie

Na ZŠ Mierová ul. je už tradíciou venovať v marci knihám zvýšenú pozornosť. Keďže deti z materskej školy
majú najradšej rozprávky, v posledný marcový týždeň,
žiaci štvrtého ročníka čítali škôlkárom pred spaním. Odmenou pre nás boli rozprávkové divadielka, ktorých sa
zúčastnili naši najmladší prváci v triedach predškolského
veku. Žiaci prvého ročníka sa zúčastnili v Mestskej knižnici slávnostného zápisu.
Marec, mesiac knihy, je téma bohatá
na vzťahy medzi vyučovacími predmetmi.
Žiaci si na hodinách výtvarnej výchovy nakreslili ilustráciu svojej obľúbenej rozprávky
alebo knihy. Žiakom druhého ročníka učiteľ ky pripravili „Týždeň s rozprávkami“,
počas ktorého ich zoznámili prostredníctvom prezentácií so spisovateľmi a ich
tvorbou, ktorí sú vhodní pre ich vekovú
kategóriu. V rámci literatúry mimo čítania
z čítanky si veľmi radi čítali časopis, ktorý
odoberajú, Vrabček. Týždeň ukončili akciou „Noc ľudovej rozprávky“, ktorej sa
zúčastnili žiaci 1.– 6.ročníka. Tentokrát sa
nám snívalo o „neposlušných kozliatkach“.
V spolupráci s knižnicou sa zúčastnili netradičnej besedy so spisovateľom.
Žiaci tretieho ročníka stavili na dnes tak
potrebné tvorivé písanie, v ktorom opisovali rozprávkové postavy, zhotovili si
vlastnú výstavku obľúbených kníh a vyzdobili svoj pavilón na tému „Ako vzniká
kniha“.
Najstarší žiaci na 1.stupni od začiatku
školského roku pracovali na projekte „Čítaš knihy“, v ktorom sa naučili hodnotiť

knihy, ktoré
prečítali. Pozreli si aj prezentácie najznámejších
slovenských
ilustrátorov.
Knižnicou
boli pozvaní
na Deň ľudovej rozprávky,
kde sa dozvedeli napr.: aj
to, že najstaršia
ľudová
rozprávka je
O dvanástich mesiačikoch. Do projektu
Čítame s Osmijankom sa tentokrát zapojili
žiaci piateho ročníka. Všetci žiaci našej
školy absolvovali bibliografiu nových, knižnicou zakúpených kníh.
Naďalej spolupracujeme s naším najobľúbenejším knižným klubom Fragment,
s najstarším a najväčším čitateľským klubom na Slovensku – Klubom mladých čitateľov, ktorý zastrešuje Slovenské peda-

gogické nakladateľstvo Mladé letá a tohto
roku sme začali spolupracovať aj s Klubom
mladých čitateľov Albatros.
Cenu H. CH. Andersena získal popredný
slovenský ilustrátor Dušan Kállay za knihu
Alica v krajine zázrakov. U nás v škole získali cenu všetci žiaci, pretože často priznávajú, že aj kniha patrí medzi ich najlepších priateľov.
Mgr. Andrea Panáčková
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Projekt Comenius: „Plus pre život – mínus pre obezitu“

Gracias, Sevilla...

pomarančovníkov. Navštívili
sme aj tretiu najväčšiu kate-

Minulú stredu sme sa plné očakávaní
vybrali na cestu do Sevilly na juhozápade Španielska. Bola to už v poradí
piata vzájomná návšteva krajín projektu Comenius s témou „Plus pre život – mínus pre obezitu“. Večer nás
hlavné mesto Andalúzie privítalo s teplotou 22 °C. Pred hotelom už na nás
čakali žiaci partnerskej školy so svojimi
rodičmi, odkiaľ naše dievčatá s malými
obavami odišli do svojich „dočasných
rodín“.
Na druhý deň nás privítali v škole
Dos Hermanas tanečným číslom, ukážkovou hodinou výučby angličtiny, prehliadkou školy. Ďalej si pre nás prichystali ochutnávku „chocolate con
churros“ – múčne jedlo podobné našim šiškám. Rodičia a žiaci nám predviedli prípravu studenej paradajkovej
polievky „salmorejo“, typickú pre túto
oblasť.
Nasledovali dva dni prehliadky
mesta, plného histórie – budova sídla
prezidenta Andalúzie, Univerzita v Seville – pôvodne tabaková továreň,
v ktorej pracovala Carmen z rovnomennej opery. Kráľovský palác Alcázar
očaril svojou históriou. Tento komplex
budov je pospájaný záhradami plných
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drálu na svete so stredovekou zvonicou Giralda – dominantou mesta.
Nechýbala ochutnávka paelly
s plodmi mora, úzke uličky s gitaristami a tanečníkmi slávneho flamenca. Nezabudnuteľný zážitok
bola určite aj návšteva arény a múzea býčích zápasov. Aréna s kráľovskou lóžou síce nie je najväčšia,
ale určite jedna z najvýznamnejších
v Španielsku.V múzeu nás sprievodkyňa oboznámila s históriou a priebehom zápasov, slávnymi toreadormi. Prehliadku mesta sme
ukončili plavbou na loď kách po námestí Plaza de Espaňa v parku Marie Luisy.
Čas ubehol ako voda a po pár
dňoch strávených v krásnom meste
s našimi priateľmi nastalo dlhé lúčenie. Ťažko sa odchádzalo od
veľmi milých a srdečných rodín, žiakov a neposlednom rade učiteľov.
Na náš pobyt si uchováme mnoho
spomienok a všetkým organizátorom stretnutia chceme odkázať
úprimné Gracias, Sevilla!
Melisa Bukovinová, Bianka Petriláková, Sarah Senderáková,
Mgr. Monika Jakubčáková, Ing.
Viera Oleárová, Mgr. Andrea Panáčková, Mgr. Daniela Pavlicová
ZŠ Mierová ul.

CELONÁRODNÁ SÚŤAŽ DO PRÁCE NA BICYKLI 2015

Prihláste sa aj vy

Mesto Svit sa zapojilo do druhého ročníka celonárodnej súťaže "Do práce na bicykli", ktorá bude prebiehať v termíne
od 1.–31. mája 2015. Hlavným cieľom súťaže je motivovať
ľudí na zdravé a ekologické dochádzanie do práce, ktoré
zlepší zdravie obyvateľstva, zníži automobilovú dopravu
v meste a tým prispeje k ochrane životného prostredia.
Zámerom súťaže je propagovať, podporiť a zvýšiť atraktivitu
cyklistickej dopravy, ktorá má
dosah na rozvoj zmeny formy
dopravného prostriedku na kratšie trasy – znižovanie individuálnej automobilovej dopravy na
podporu rozvoja dlhodobo zanedbávanej problematiky nemotorovej dopravy, ktorá má dosah
na trvalo udržateľnej stratégií
v znižovaní emisií škodlivých plynov, hluku a prašnosti, atď..
V minulom roku sa konal prvý
ročník celonárodnej súťaže,,Do
práci na bicykli“ a výsledkom
bolo najazdených takmer 200
tisíc kilometrov, čím sa znížil obsah CO2 v ovzduší slovenských
miest až o 49 000 kg. Do súťaže
sa zapojilo viac ako 1500 obyvateľov z 30 slovenských miest.
Registrácia tímov je spus-

tená od 1. 4. 2015 a registrovať sa môžete do 27. 4. 2015
na webovej stránke:
www.dopracenabicykli.eu, kde
sa v prípade záujmu dozviete
bližšie informácie a nájdete tam
aj štatút súťaže. Vyhlasovateľom
a organizátorom súťaže je národný cyklokoordinátor spolu
s Občianskou cykloiniciatívou
Banská Bystrica s partnermi.
Súťaž "Do práce na bicykli"
bude vyhodnotená na lokálnej
a národnej úrovni, na oboch
úrovniach sa vyhodnocujú 3 kategórie, ktoré budú odmenené.
Každý tím, ktorý môže mať 2 –
4 členov si eviduje cesty z a do
práce. Evidencia kilometrov je

založená na dôvere.
Mesto Svit túto iniciatívu
podporuje, pretože individuálny
motorizmus je čoraz pálčivejším
problémom súčasnosti a zhoršuje kvalitu života i v našom
meste Svit..
Touto cestou chceme osloviť
všetky firmy, podnikateľov, inštitúcie, ktoré majú sídlo
v meste Svit, aby sa spolu so

svojimi zamestnancami zapojili
do súťaže. Spoločnými silami sa
nám podarí vybudovať tradíciu
súťaže, ktorá pozitívne ovplyvní
široké spektrum obyvateľstva vo
všetkých oblastiach života. Súťažné tímy musia byť z rovnakej
firmy alebo inštitúcie a registrujú sa pod číslom IČO firmy.
M.R.

Fašiangové dopoludnie
Fašiangové dopoludnie detí s rodičmi organizované ZŠ Komenského bolo opäť jednou z pekných akcií. Aj napriek
tomu, že slniečko vylákalo mnohých na lyže, stretli sme sa
tam mnohí priaznivci športu.
Učiteľ ky pre nás pripravili množstvo veľmi zábavných disciplín,
ktoré rodičia s odhodlaním a humorom plnili. Nie je nič krajšie,
ako sledovať šťastné a usmiate tváre detí, ktoré trávia čas so
svojimi rodičmi. Nehovoriac o radosti, ktorá zavládla po tom, čo
deti zvíťazili nad rodičmi v preťahovaním lanom. A nesmiem zabudnúť ani na výborné občerstvenie v podobe sladkých šišiek
a čaju, na ktorých si deti pochutnali.
Preto chcem v mene všetkých rodičov, ktorí sme sa tam v tento
deň stretli, poďakovať riaditeľ ke a všetkým zúčastneným učiteľkám za čas, ktorý nám venovali a tiež tetám kuchárkam za chutné
občerstvenie. Verím, že opäť o rok sa stretneme a zažijeme veľa
skvelej zábavy.
p. Jínová za rodičov detí zo ZŠ Komenského
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Vo Svite sa opäť stretli jaskyniari z celého Slovenska

SPELEOMÍTING 2015

V sobotu 28. marca 2015 sa v Dome kultúry vo Svite uskutočnilo už tradičné celoslovenské stretnutie jaskyniarov SPELEOMÍTING 2015.

Predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti Ing. Peter
Holúbek privítal primátora
Svitu Ing. Miroslava Škvareka,
predsedu Českej speleologickej spoločnosti Ing. Zdeňka
Motyčku, našich, českých, poľských jaskyniarov a obdivovateľov jaskyniarstva. Úvod patril
oceňovaniu najvýznamnejších
speleologických objavov členov SSS na Slovensku v roku
2014.
Na podujatí boli prezentované aktuálne výsledky prieskumu, výskumu jaskýň a krasu u nás i vo svete a zaujímavosti z oblasti speleológie.
Odznelo 20 zaujímavých príspevkov z domácich lokalít aj
zo zahraničia. Príťažlivým programom bol blok 3D filmov –
Podzemné mystérie Mareka
Audiho.
Súčasťou bola aj panelová
výstava fotografií z jaskýň
a mapovej dokumentácie (na
obr.). Veľ kému úspechu sa tešilo trio Kortmanovcov so svojimi jaskyniarskymi pesničkami.
Ceny za objavy:
doma
Slovenská speleologická
spoločnosť udeľuje cenu za
rok 2014
n Jaskyniarom zo Speleo Bratislava za prepojenie jaskýň
Stará Garda a Jubilejná

n Slovenská speleologická spoločnosť udeľuje cenu za rok
2014

n Jaskyniarskemu klubu Demä-

novská dolina za objav chodieb
v Jaskyni mieru
Slovenská speleologická
spoločnosť udeľuje cenu za
rok 2014
n Speleologickému klubu Slovenský raj za objav chodieb
v jaskyni Duča
V zahraničí
n Slovenská speleologická spo-

ločnosť udeľuje cenu za rok
2014
n Členom klubu Speleodiver za
úspešné pôsobenie v zahraničí
Na záver diváci pomocou
hlasovacích lístkov dali svoje
hlasy príspevkom a prezentáciám, ktoré ich najviac zaujali.

Divácka cena:
• najhodnotnejší príspevok
z domácich lokalít:
Kryštálová jaskyňa – klenot
spod Malého Rozsutca (autori:
Štefan Mucha, Tomáš Hampl,
Jaskyniarská skupina A. Vallu
Terchová)
•najhodnotnejší príspevok
zo zahraničných ciest
Mexiko – objavovanie vodou
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zatopených jaskýň (Karol
Kýška, Speleologický klub Speleodriver).
• kategória speleologická
fotografia:
Kryštálová jaskyňa – klenot
spod Malého Rozsutca (autori:
Štefan Mucha, Tomáš Hampl,

Jaskyniarská skupina A. Vallu
Terchová)
• kategória speleologická
dokumentácia a zobrazenie
jaskýň na mapách:
Jaskyne Demänovskej doliny
(Pavol Herich, Speleologický
klub Demänovská dolina).
Oľga Miháľová
organizátorka Speleomítingu

Foto: František Miháľ

Nežiadúce skládky

Blíži sa jarné – aprílové upratovanie po zime v celom meste
Svit. Po roztopení snehu sa na rôznych miestach objavujú
"čierne" nežiadúce skládky, ktoré nahromadili občania mesta
tam, kde nepatria. Jednu z takých skládok rôzneho odpadového materiálu sme našli pri plote ČOV z východnej strany za
garážami.
Foto: M. Jurčák

Rozmiestnenie veľkoobjemových
kontajnerov na jarné upratovanie
13. 4.– 20. 4. – dolná časť mesta (Agromilk, Motorest, obchod
Baba, ZŠ Mierová)
20.4.– 27.4. – horná časť mesta ( Sklenárstvo, Potraviny u Lukáča, Daňový úrad, Polícia)
27. 4.– 5.5. – Pod Skalkou (veľ ký a malý podjazd, Horská ul.,
kultúrny dom).

Mesto Svit

4/2015

Na cesty iba s reflexným prvkom

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade vyzýva účastníkov cestnej
premávky, predovšetkým chodcov a cyklistov, na dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a to predovšetkým za zníženej viditeľnosti (tma, hmla,
dážď). Od začiatku roka 2015 došlo na cestách nášho služobného obvodu pri
dopravných nehodách k usmrteniu už troch osôb, pričom vo všetkých prípadoch
išlo o chodcov.
Polícia preto upozorňuje chodcov na dodržiavanie ustanovenia zákona o cestnej
premávke. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji
vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
Chodec bez reflexných prvkov je pre vodiča predovšetkým za zníženej viditeľnosti
pri prechádzaní neosvetlených miest, najmä v intravilánoch obcí, ťažko včas viditeľný
a rozpoznateľný a vodič musí často reagovať až na poslednú chvíľu. Zásada „vidieť a
byť videný“ je dôležitá nielen pre vodiča, ale aj pre chodca.
Dodržiavaním pravidiel cestnej premávky účastníkmi cestnej premávky a používaním
reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti zo strany nemotorových účastníkov cestnej
premávky je možné zabrániť dopravným nehodám so smrteľnými následkami, alebo
dopravným nehodám s ujmou na zdraví.

Buďme ohľaduplní voči poslom jari
S príchodom jari sa do nášho mesta okrem teplejšieho
počasia vracajú aj pravidelní okrídlení návštevníci,
lastovičky domové, belorítky domové a dážďovníky
tmavé. Tieto drobné vtáky ku nám prilietajú pravidelne v apríli vychovať novú generáciu, s ktorou na
jeseň odlietajú naspäť do teplejších krajov.
Lastovičky, belorítky a dážďovníky patria medzi vtáky,
ktoré sú úzko späté s človekom a svoje hniezda si stavajú len v jeho bezprostrednej
blízkosti. V našom meste sú rozšírené najmä belorítky, ktoré si svoje hniezda stavajú
v rohoch okien, no natrafiť sa dá aj na dážďovníky hniezdiace v rôznych dutinách
budov, ako sú špajzové vetracie otvory, vetracie otvory pod strechou (atika) a špáry
medzi panelmi. Táto ich zdanlivo nepríjemná vlastnosť je v skutočnosti pre nás ľudí
veľmi užitočná. Lastovičky, belorítky a dážďovníky sa živia výhradne hmyzom, ako sú
komáre, motýle či muchy a pomáhajú tak účinne tlmiť ich premnoženie. Napríklad
jeden dážďovník za deň chytí viac ako 5000 komárov a nalieta pritom viac ako 500
km. A preto sú tieto vtáky účinnejšie ako akákoľvek sieťka proti hmyzu alebo repelent.
Každoročne sa, bohužiaľ, stretávame s prípadmi, kedy ľudia týmto užitočným vtákom
zhadzujú hniezda aj s vajíčkami či mláďatami a ohrozujú tak ich ďalšiu generáciu. Málokto si pri tom uvedomí, že na Slovensku sú zákonom chránené všetky voľne žijúce
vtáky, a to vrátane ich hniezd a za ich usmrtenie a ničenie hniezd hrozia vysoké pokuty
(u fyzických osôb do výšky 9 958,17 eur, v prípade právnických osôb až do výšky
33 193,91 eur). Preto vás chceme požiadať o ohľaduplnosť voči týmto užitočným živočíchom. Naše združenie v tomto roku realizuje projekt „Monitoring synantropných
druhov vtákov a netopierov na území mesta Svit“, a preto uvítame akúkoľvek informáciu
o ich prítomnosti vo vašom okolí. Informovať nás môžete prostredníctvom kontaktného
formulára na našej internetovej stránke www.ekoton.sk.
Mgr. Radim Tomáš, OZ Ekotón

Skontrolujte si cestovné pasy

S blížiacou sa letnou dovolenkovou sezónou Polícia Poprad upozorňuje občanov,
aby si skontrolovali platnosť cestovných dokladov a občianskych preukazov pred
vycestovaním do zahraničia.
Zároveň upozorňuje všetkých občanov na to, že v zmysle zákona o cestovných dokladoch sa cestovný doklad vydáva všetkým občanom – teda aj deťom. Lehota na vybavenie cestovného dokladu je 30 dní. Skrátená lehota na vybavenie cestovného dokladu je spojená so zvýšeným správnym poplatkom.
Pri vybavení cestovných dokladov občanom radi poradia a potrebné informácie poskytnú zamestnanci Oddelenia dokladov Odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade na pracoviskách v Poprade a v Levoči.

Nepotrebné šatstvo do kontajnerových boxov

Mestská polícia žiada občanov, aby neukladali prebytočné vecí (šatstvo a pod.) ku
svojim smetným nádobám alebo kontajnerom, pretože tieto vecí naši spoluobčania odnášajú a v priľahlých priestoroch mesta triedia vaše nadbytočné veci. Tým sa stáva, že
vznikajú nelegálne skládky a neporiadok, ktorý si určite nikto z nás nepraje. Pre odloženie
nepotrebného šatstva existujú kontajnerové boxy určené na jeho zber. Od nás všetkých
záleží, aby mesto a okolie bolo čisté.

Denník polície
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n 3. marca pred predajňou Billa v neskorých nočných hodinách bil Štefan
K. z Popradu ženu Žanetu Z. zo Štrby.
Hliadka bitkára upokojila a počkala na
dva taxíky. Jeden viezol Štefana do Popradu a druhý Žanetu do Štrby.
n 3. marca sa v predajni Lidl dopustil
krádeže Ján Š. z Mengusoviec. Nebola
to jeho prvá krádež, preto nastúpil do
auta OO PZ na riešenie prečinu krádeže.
n 5. marca priniesla na útvar MsP Martina Kušniráková peňaženku, kde boli doklady a finančná hotovosť. Stratu peňaženky hliadka nahlásila majiteľovi, ktorý
si ju prevzal.
n 5. marca sa pohybovala na Ulici Štúrovej dvojica, ktorá ponúkala uzatváranie
životného poistenia. Keď obyvateľ ka
Svitu telefonovala na MsP, dvojica vzala
nohy na plecia a zmizla na bielom aute
nezistenej značky smerom do Popradu.
n 7. marca riešila hliadka v súčinnosti
s OO PZ problém rodiny B. zo Svitu.
Otec si prišiel vyzdvihnúť dcéru, stretnutie s ňou mal potvrdené súdom. Matka
dievčaťa mu ju nechcela vydať. Hliadky
na základe preverenia poučili matku
o dodržiavaní nariadenia súdu. V prítomnosti hliadok si otec prevzal dcéru pred
bytovým domom.
n 9. marca našla peňaženku pani Prokopcová zo Svitu a odovzdala ju na
útvare MsP. Majiteľ z Popradu si pre peňaženku prišiel.
n 10. marca na štrkopieskoch došlo ku
krádeži železného odpadu. Odpad sa
mal nachádzať v Zberných surovinách vo
Svite, kde skutočne skončil. Doviezol ho
občan z Batizoviec Rastislav B. Táto krádež, kvalifikovaná ako trestný čin, sa dostala do rúk kriminálnej polície.
n 14. marca prúdom vyvierala voda
z Ulice Mierovej až na Ulicu kpt. Nálepku.
Išlo o poškodené potrubie, ktoré spôsobovalo, že domácnostiam netiekla voda.
Dispečing vodárne vyslal svojho pracovníka na odstránenie závady.
n 17. marca došlo v Herni na Ul. SNP
ku krádeži. Jozef K. z Mengusoviec tvrdil,
že mu niekto z jeho peňaženky ukradol
20 €. Pracovníčka herne potvrdila, že peniaze prehral na automate. Vzhľadom na
jeho silnú opilosť si ani nepamätal, čo
s peniazmi urobil.
n 20. marca si prevzal bicykel, ktorý
bol umiestnený v sklade MsP, Martin M.
Vyzývame občanov, ak niekto stratil, resp.
mu bol odcudzený bicykel, nech sa zastaví na MsP. Možno práve jeho bicykel
je v sklade. Taktiež máme veľa kľúčov,
nosia nám ich ľudia, ktorí ich nájdu.
n 23. marca pátrala hliadka po nezvestných dvoch dievčatách, ktoré ušli
z reedukačného centra v Podolínci. Na
základe miestnej znalosti hliadka mestskej polície išla na istotu k babke jednej
z nich, kde obe dievčatá našla. Jana P. zo
Svitu a Mária Č. z časti Pod Skalkou boli
prevezené na oddelenie, kde lekár vykonal ich zdravotnú kontrolu.
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Skialp Grand Tour 2015
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182 mužov a žien sa postavilo v sobotu večer 7. marca
2015 v Tatranskej Lomnici na štart 4. ročníka Skialp Grand
Tour 2015 – pretekov neregistrovaných skialpinistov z celého Slovenska.
Tí si v troch vekových kategóriách prišli otestovať úroveň
svojej kondície na 2,9 km dlhej trati s prevýšením 460m, ktorá
viedla od údolnej stanice lanovky v Tatranskej Lomnici po zjazdovke okolo medzistanice Štart až do cieľa na Čučoriedkách.
Celý pretek sa,,šľapal“ potme s rozsvietenými čelovkami na
hlavách, pričom pelotón skialpinistov vytvoril nádherného živého svetelného hada. Víťaz v mužskej kategórii zdolal túto
trať za neuveriteľných 23:22 min.! Na pretekoch sa zúčastnili
aj vyznavači skialpinizmu zo Svitu, pričom príjemným prekvapením bolo 1. miesto Marcely Bartkovej (vľavo), ktorá vo
svojej kategórii zvíťazila s náskokom až 6 minút pred druhou v
poradí. Svoju premiéru na tejto súťaži zvládla za 38:13 min.
a za prvenstvo si prevzala z rúk riaditeľ ky súťaže Sylvie Gálfyovej cenu v podobe pohárovej trofeje.
Výborná atmosféra skvele pripravenej SGT pokračovala ďalej
vyhodnotením a žrebovaním bohatej tomboly o hodnotné
športové ceny. Organizátori súťaže sa postarali o skutočne
hladký priebeh výborne zorganizovaných pretekov a tí, ktorí
chcú okúsiť atmosféru nočného výstupu a zjazdu budú mať
príležitosť prihlásiť sa zas o rok.
LP

Aj skalní lezci sa uchádzajú o 2 %.

Nakoľ ko v zozname prijímateľov 2 % daní, uverejnenom v minulom čísle, chýbalo občianske združenie skalných lezcov, prinášame ich údaje dodatočne.
OZ SL Svit (skalné lezenie), IČO :42339740, adresa: Ul. kpt.
Nálepku 102, Svit.

HOKEJBALISTI Z LORDS BALL PORAZILI SLOVAN
Hokejbaloví nováčikovia z Lords Ball Svit kategórie do 16
rokov zaznamenali svoju prvú historickú výhru, keď na svojom výjazdovom zápase v Bratislave zdolali v priateľskom
zápase extraligové družstvo Slovan Bratislava konečným
výsledkom 6:2. Vzájomný duel sa odohral v časovom rozpätí
3x10 minút čistého času, počas ktorého si mladí Sviťania v
bráne vyskúšali troch svojich gólmanov, Ondreja Mlynára,
Adama Barana a Matúša Kirola.
Zápas sa hral v rýchlom
tempe, v ktorom mali predsa
len navrch tentokrát hráči
z Lords Ball. Za Svit skórovali
po jednom Jakub Bodnár (asistoval Marek Tomko), Ľuboš
Hajný (Jakub Bodnár), Marco
Mešár (Oliver Zakopjan), Adam
Štelmach (Jozef Sarnovský),
Matej Maniak (Oliver Zakopjan), Števo Hanigovský (Adam
Štelmach).
Ide o úspech mladých Sviťa-

nov, kde v sérii jarných prípravných zápasov s extraligovými
družstvami Ducks Košice, Medokýš Martin, Kometa Vrútky,
Slovan Bratislava, sa konečne
dočkali svojho prvého víťazstva,
pred blížiacimi sa Majstrovstvami Slovenska v hokejbale
U16, ktoré sa uskutočnia 8.5. –
10.5. vo Vrútkach.
Na výjazde v Bratislave
z Lords Ball Svit bolo i družstvo
kategórie do 18 rokov. Tí odo-

hrali svoj priateľský zápas
s družstvom extraligových juniorov kategórie U19, Ružinov
Bratislava. Náročný zápas preveril oboch svitských gólmanov,
Matúša Kirola a Mareka Jančišina, ako i hráčov z tímu pred
nadchádzajúcimi Majstrovstvami Slovenska kategórie U18,
ktorých hostiteľom bude Bratislava 15. 5. – 17. 5. Sviťania
z U18 nakoniec podľahli o niečo
starším ružinovským súperom
z U19 konečným výsledkom
1:4. Zápas bol dlho vyrovnaný,
hral sa útočný hokejbal na
oboch stranách. Rozhodli však
extraligové skúsenosti bratislavských súperov. Za Sviťanov jediný gól vsietil Róbert Nespala
za stavu 0:1, vyrovnávajúc na
1:1. I pre hráčov družstva Ruži-

nov Bratislava to bola dobrá
hokejbalová príprava, keďže sa
v najbližších dňoch stretnú v extraligovej play off U19 v štvrťfinálových dueloch s MHbK
Worms Kežmarok o semifinálové postupy v najvyššej celoslovenskej extraligovej súťaži.
Obe svitské hokejbalové
družstvá kategórii U16 i U18
s trénermi Miroslavom Olejníkom a Dávidom Píchom ešte
čaká doladenie formy na svojich
pravidelných tréningoch a v ďalších dohodnutých prípravných
zápasoch, aby sme ich už za
mesiac na Majstrovstvách Slovenska (Vrútky U16, Bratislava
U18) mohli sledovať, ako podávajú čo najlepšie výkony v ich
celoslovenskej hokejbalovej
premiére.
L. Kalasz
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Futbalový turnaj žiakov
Centrum voľného času a FK Svit zorganizovali v sobotu 21.
marca 2015 na ihriskách ZŠ Mierová a ZŠ Komenského vo
Svite futbalový turnaj mladších a starších žiakov.
Turnaja sa zúčastnili chlapci
z FK CVČ Svit, ZŠ Komenského
Svit, FAM Poprad a FK Levoča.
V obidvoch kategóriách prebiehali zápasy systémom každý

s každým, 2 x 15 minút hrubého času bez prestávky. Bojovalo sa o každú loptu a strelený gól. Chlapci predviedli
peknú hru. Ukázali, že majú

Kick box vo Svite

Vo Svite má Klub Adento Svit pod vedením Jozefa Kleina,
trénera 2. triedy a medzinárodného rozhodcu kick boxu už
svoje 15-ročné trvanie. V osobe J. Kleina máme nielen špičkového odborníka na tento šport, ale i uznávaného medzinárodného rozhodcu, ktorý rozhoduje rôzne gala súťaže
v Európe i zápasy o opasky na majstrovstvách sveta.
Práve pod jeho vedením vysokú výkonnosť za 15 rokov dosiahlo
viacero výborných kickboxerov, napr. Pavol Garaj, štvornásobný
majster sveta, Milan Lacko, majster Slovenska, Marek Pecha,
ktorý pred niekoľ kými rokmi medzi deťmi nenašiel v súťažiach
v slovenskej lige premožiteľa.
Zásluhou Centra voľného času vo Svite sa tento šport udomácńuje medzi deťmi, ktoré chodia trénovať 2-krát v týždni a J.
Klein verí, že z talentov sa opäť niekto ukáže a vyrastie z neho
slovenský reprezentant.
Na ostatnom galapredstavení v Ružomberku súťažili aj naši
borci ako Pavol Garaj, Denis Kušmirek, Samo Hadzina a ďalší.
Tréningy sú v pondelok od 18.00 v malej telocvični.
-ák-

talent a chuť športovať.
Ocenení boli najlepší hráči:
za starších žiakov Samuel Lazar
z Levoče a za mladších žiakov
Radovan Rodák z Popradu, najlepší strelci: za starších žiakov
Marko Špiner z Popradu
a mladších žiakov Stanislav
Brindza z Levoče, najlepším
brankármi: za starších Mário
Škovran zo Svitu a mladších žiakov Richard Szörád z Levoče.
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Umiestnenie:
Mladší žiaci:
1. FAM Poprad
7 b.
2. FK Levoča
7 b.
3. FK CVČ Svit
3 b.
4. ZŠ Komenského Svit 0 b.
Starší žiaci:
1. ZŠ Komenského Svit 6 b.
2. FAM Poprad
6 b.
3. FK CVČ Svit
4 b.
4. FK Levoča
1 b.
N.Kumorovitzová

Lukostrelci na Liptove

V marci absolvovali strelci z LK Lukostreľba Svit v Liptov
Aréne v Liptovskom Mikuláši záver svojej halovej sezóny
na MS SR. Ako tradične, zúročili všetky svoje získané skúsenosti a obsadili v tvrdej konkurencii popredné miesta.
V kategórii OL starší žiaci obsadil Dávid Ivan 4.finálové
miesto,Bruno Diča 8. miesto,Tomáš Štefaňák 10.miesto, Jakub
Habaj 12. a z dievčat Simona Polačeková 5.miesto.V kategórii
OL chrobáci Denis Ivan 4. miesto. V kategórii HL starší žiaci Samuel Varga 15. miesto, HL mladšie žiačky Alexandra Grivalská
7. miesto a v kategórii HL chrobáci Fabián Varša 3. miesto, Michaela Dudeková 4. miesto a Róbert Pobijak 8. miesto.
Zároveň boli vyhlásené výsledky SP, kde Dávid Ivan získal 2.,
Denis Ivan a Michaela Dudeková 1. miesto, Fabián Varša a Marek
Štefaňak boli 4.
Ivan Habaj

Hasiči o pohár primátora

Mesto Svit a DHZ Svit srdečne pozýva priaznivcov na XXIV.
ročník súťaže hasičských družstiev s medzinárodnou účasťou O putovný pohár primátora mesta Svit 2. 5. 2015
(sobota) o 10:00 hod. - v areáli „Koliba“vo Svite.

Futbalová jar

Futbalisti FK Svit začali fubalovú jar sezóny 2014/2015 v IV.
lige skupina sever zostra. Na úvod doma vyhrali nad Sp. Podhradím 1 : 0, v Ľubovni 0: 3 a nedarilo sa im v Medzilaborciach,
kde po dobrom výkone podľahli 2:1. Doma v 20. kole so Zamutovom nehrali a v 21. kole zvíťazili v Kračúnovciach 2:5 (góly:
Tropp 3, Jambor 2). Tým sú v tabuľ ke na 2. mieste so stratou na
prvé Pušovce 8 bodov.
Najbliššie domáce zápasy FK Svit: 19. 4. o 16.00 h Radvaň,
26.4. o 16, 00 Pušovce a 10. 5. o 16, 30 h Ľubotice.
-ák-

Zjazdári z Mierovej žali úspechy

Zjazdové lyžovanie patrí medzi individuálne športy, kde sa jednotlivec v silnej
konkurencii len ťažko presadzuje. Nie je žiadnym tajomstvom, že žiaci našej základnej školy sa naozaj presadiť vedia. Svedčia o tom aj ich vynikajúce výsledky
v tejto zimnej sezóne.
15. marca. 2015 sa v stredisku Malinô
Brdo konalo veľ ké finále XX. ročníka Slovenského pohára zjazdového lyžovania
predžiakov. Išlo o ročníky narodenia 2003–
2006. Zúčastnilo sa ho viac ako 350 pretekárov. Slovenský pohár zahŕňal 8 pretekových kôl v disciplíne – obrovský slalom
v rôznych strediskách (Valčianska a Lopušná dolina, Jasná, Čertovica, Kubínska
hoľa a Malinô Brdo).
21. marca 2015 sa na Štrbskom Plese
na zjazdovke Solisko konalo finále XVII.
ročníka Východoslovenskej lyžiarskej ligy
2015 v disciplíne – obrovský slalom po-

stupne v 6-tich kolách, ktoré boli v Makovici, v Spišskom Bystrom, Poráči, Bachledovej doline a v Mlynkoch.
Naši žiaci úspešne reprezentovali nielen
základnú školu, ale aj mesto Svit a v neposlednom rade aj svoj materský športový
klub SKI JUNIOR POPRAD. Aj vďaka ich
veľ kej bodovej zásluhe bol vyhlásený za
TOP TEAM na Slovensku.
Júlia Kovalová ako staršia predžiačka
obsadila v jednotlivých pretekoch Východoslovenskej ligy 1-krát 2. miesto, 2-krát
3. a 3-krát 4. miesto. V celkovom hodnotení sa umiestnila na 4. pozícii.

Martin Ferjanček ako mladší predžiak
obsadil vo Východoslovenskej lige 2-krát
3. miesto a 1-krát 4. miesto. Zo štyroch
najlepšie hodnotených pretekov dosiahol
konečné umiestnenie 5. miesto. V Slovenskom pohári sa najlepšie umiestnil vo Valčianskej doline na 5. mieste. Celkovo obsadil 11. priečku.
Samuel Meriač v rovnakej kategórií sa
vo Východoslovenskej lige umiestnil 1-krát
na 3. mieste, 2 krát na piatom a 1-krát na
6. mieste, čo v celkovom hodnotení predstavovalo 6. miesto. Pokiaľ ide o Slovenský
pohár, 3-krát obsadil šieste miesto a s celkovým počtom bodov sa zaradil na 12.
priečku.
Prajem všetkým lyžiarom, aby sa im v nasledujúcej sezóne darilo rovnako úspešne
a ďakujem aj rodičom za to, že svoje deti
podporujú a vedú ich k športu.
E. Berezovskijová
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Najstarší plavec mal 90 rokov!
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V stredu 25. marca 2015 sa v plavárni vo Svite pod záštitou primátora mesta
Ing. Miroslava Škvareka konala plavecká štafeta už po deviatykrát. Za toto
obdobie si získala pozornosť obyvateľov mesta, mnohých športových priaznivcov a má svojich stálych účastníkov. K nim sa zaradil aj pán Albert Holiga,
ktorý doteraz nevynechal ani jeden ročník a je so svojimi takmer 91 rokmi
najstarším účastníkom. A tak mala tohtoročná plavecká štafeta príjemný prológ. Prvý päťdesiatmetrový úsek preplával pán Holiga potom, ako si prevzal
z rúk primátora mesta darček ako vyjadrenie vďaky za vernosť a lásku k plaveckému športu (na prvom obrázku).
Dopoludňajšia časť bola už potom určená deťom a mládeži. Slávnostným
hvizdom odštartoval primátor mesta
plavecké preteky žiakov základných škôl
a strednej školy O majstra Svitu. Takmer
sto chlapcov a dievčat pretekalo na trati
dlhej 25 resp. 50 m ľubovoľným spôsobom. Majstrami Svitu sa stali v kategórii
najmladších žiakov 1. – 2. ročníkov ZŠ
Radoslava Martinková a Karol Dračka,
mladších žiakov 3. – 4. roč. ZŠ Lilian
Slušná a Filip Janík, v kategógii 5. ročníkov ZŠ Alexandra Smolková a Šimon
Matušek, 6. ročníkov ZŠ Patrícia Janíková a Filip Floriančič, 7. ročníkov ZŠ
Zuzana Nedoroščíková a Matej Budzák.
V kategórii 8. ročníkov ZŠ Viktória Petráňová a Dávid Paperák a v kategórii
9. ročníkov ZŠ a SOŠ Milana Krišandová
a Slavomír Macurák. Súťaže jednotlivcov uzavrela plavecká štafeta základných škôl a strednej školy na 8 x 50 m.
Zvíťazila ZŠ Mierová pred ZŠ na Komen-

ského ulici a Strednou odbornou školou.
Súťažná štafeta škôl zároveň otvorila
štafetové individuálne plavecké výkony
jednotlivcov. Každý účastník plával
podľa svojich schopností a možností.
V plaveckých dráhach sa až do večera
striedali plavci všetkých vekových kategórií – chlapci, dievčatá, mládež, dospelí
i tí skôr narodení. Aktívne v tento deň
plávalo 212 plavcov. Preplávali spolu
151 500 metrov, čo je na plavca priemer
715 m. Hoci rekord nepadol, tieto výkony sa veľmi priblížili tým minuloročným. Prítomní boli spokojní, zaplávali si
pre radosť a pre svoje zdravie.
Poďakovanie patrí Mestu Svit za podporu športových aktivít pre svojich obyvateľov a najmä pracovníkom plavárne
za starostlivosť a vytvorenie podmienok
pre všetkých účastníkov.
N. Kumorovitzová
Foto: S. Pjaták

Na Duška a Mlynčeka nezabúdajú
Basketbalový klub Muži
v najlepších rokoch usporiadal v úvode roka 2015 dva
turnaje s podporou a pod
záštitou Mesta Svit.

5. ročníka Memoriálu Dušana Kaňuka a Vladimíra Mlynského sa tradične zúčastnili
svitské družstvá – Majstri, Legáto, Muži v najlepších rokoch

ale i z Lipt. Mikuláša-Podbrezín
a basketbalisti zo Srbska –
Bačka Topoľa z Vojvodiny. Na
1.mieste skončili Majstri pod
vedením J.Drobného, ale
možno povedať, že zvíťazili
všetci, ktorí si takto spomenuli
na bývalých kamarátov „Duška
a Mlynčeka.“
32.ročník turnaja neregistrovaných hráčov sa konal
28.marca. Do zápolenia sa pustili družstvá zo Svitu, Handlovej, Modrého Kameňa a Trenčína, za ktoré hrali bývalí hráči
Svitu – M. Hrnčiar, M. Majerník
a J. Uhrín. Niektorých hráčov
už zdobili šediny, ale napriek
tomu sa sa na ňom vytvorila
pekná a príjemná atmosféra.
Zvíťazili Muži v najlepších rokoch zo Svitu pod vedením J.
Dolinaja, za najlepšieho strelca
bol ocenený J. Hricko zo Svitu
s 51.bodmi.
Poďakovanie patrí usporiadateľom – J. Dolinajovi, R. Kovalíkovi, M. Martočkovi, Mestu

Svit a primátorovi M. Škvarekovi za podporu a možnosť
prezentácie v Mestskej športovej hale Aréna v podmienkach,
aké majú extraligoví hráči.
V neposlednom rade ďakujeme rozhodcom Slovak šport
pod vedením E.Cetla a hraciemu stolíku, ktorý sa staral
o časomieru a regulérny priebeh ako v extralige – Mirovi.a
Gustovi Farkašovcom a I.Richnavskému st., ktorý vzorovo zapisoval zápasy a tabuľ ky jednotlivých stretnutí.
MM

Tomáš opäť zabodoval

Posledný marcový víkend sa
v Jablonci n. Nisou konal 2.
ročník súťaže Jablonecká hala
mladých hasičov v behu na 60
m s prekážkami, ktorá bola 1.
kolom českého halového pohára v tejto disciplíne. Zastúpenie na nej malo aj naše
mesto. Tomáš Štinčík, žiak ZŠ
Mierová s časom 14,27 s. zvíťazil v kategórii mladší žiaci, v
konkurencii 110 chlapcov vo
veku 6 – 11 rokov.
-red-
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