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Svidnícka samospráva rieši rozšírenie cintorína
Málo hrobových miest a preplnené cintoríny. Takáto je realita
vo viacerých slovenských mestách. Cintoríny spravujú zväčša
samosprávy a majú čo robiť, aby ich rozšírili alebo postavili
nové. Takto tomu je aj vo Svidníku, pretože v meste pod Duklou
pochovávajú najmä tradične. Zisťovali sme, v čom to je.
Jozef Laca spravuje svidnícke cintoríny už dvadsať rokov. Samospráve už
niekoľko mesiacov hlási to isté. „Áno, už je naplnený. Dvetisíc hrobov je tu,“
skonštatoval správca cintorínov Jozef Laca. Cintorín plný hrobov si všimli aj
samotní Svidníčania.
„Všimol som si, že už je to naplnené. Všimol som si to už skôr.“ „Tak vidíte, že
je úplne plný už.“ „Ľudia umierajú.“ „Treba druhý cintorín asi pripraviť, nie?,“
povedali Svidníčania, ktorých sme stretli na cintoríne.
Správca cintorína Jozef Laca nám ukázal jedny z posledných hrobových miest,
ktoré sú pripravené na pochovávanie na aktuálnom svidníckom cintoríne. „Ja

Jozef Laca spravuje svidnícke cintoríny už dvadsať rokov

Problém s nedostatkom hrobových miest
už rieši aj svidnícka samospráva
som firmu objednal a ona mi urobila hrobky. Kto si žiada hrobku, tak dáme mu,“
ukázal Jozef Laca. Správca cintorína vidí riešenie v jeho rozšírení, no zatiaľ
prichádza do úvahy možnosť pochovávania na druhom mestskom cintoríne.
„Tam ešte polovička je čistá, že môžeme chovať,“ doplnil Jozef Laca.
Problém s nedostatkom hrobových miest už rieši aj svidnícka samospráva.
„Jestvujúci cintorín sa dá rozšíriť, pretože pozemok, ktorý nadväzuje priamo
na plochu terajšieho cintorína, je mestský,“ ozrejmila primátorka mesta Svidník
Marcela Ivančová. Podľa nej už pustili do prípravných prác. „Pripravujeme
oplotenie toho celého územia, no a sme v procese územného konania,“ doplnila primátorka Marcela Ivančová.
Odhadnúť kapacitu nového cintorína zatiaľ vo Svidníku nevedia. Podľa
primátorky sa to ani nedá. „Počet hrobových miest vždy záleží od spôsobu,
akým sú tí ľudia pochovávaní,“ dodala primátorka. Už aj vo Svidníku sa síce
pomaly, ale predsa len do popredia dostáva pochovávania na tzv. americký
spôsob. „Na trávnik väčšinou chováme. Dáme len čelo, napíšu sa nápisy
na čelo, že kto tam zomrel a je to tak. U nás je zvykom vždy pochovávať do
zeme. Kremácia sa vyskytuje iba ojedinele v nejakých zvláštnych prípadoch,“
doplnil Jozef Laca.
Podľa etnografa Michala Hvizda spôsob pochovávania ovplyvňuje konzervatívnosť ľudí. „To vlastne vyplýva z tej konzervatívnosti náboženských predstáv
a pohrebných rituálov,“ povedal Michal Hvizd. Príkladom sú podľa etnografa
Michala Hvizda aj chrámy v tomto regióne. Orientované sú výlučne smerom
východ-západ, a to isté platí aj pri pochovávaní. „Nebožtíci sú pochovaní tak,
že hlavou pri vstávaní sa musia pozerať do Slnka. V deň posledného súdu
budú vstávať z hrobu smerom k východu, smerom k východu Slnka, čo pri
pochovaní kremáciou by bol v podstate problém.“
A to je pravdepodobne dôvodom toho, prečo sa kremácia na severovýchode
nikdy neujala, pretože tu pochovávajú zväčša tradične - do zeme. Takéto
pochovávanie na cintorínoch zaberá viac miesta. Pri rozširovaní cintorínov s
tým samosprávy musia počítať.
(pn)

Úspešné projekty cezhraničnej spolupráce
V rámci poľsko-slovenskej spolupráce a programu Interreg
bude z prostriedkov Európskej únie podporených ďalších 32
projektov. Na území Prešovského samosprávneho kraja by sa
malo realizovať až dvadsať z nich v celkovej hodnote 23,5 milióna eur. Schválené projekty podporia viaceré oblasti v kultúre,
vzdelávaní a rovnako aj v doprave, kam smerujú ďalšie financie
určené na modernizáciu ciest.
Celkový balík rozdelený medzi schválené projektové žiadosti v rámci troch
prioritných výziev predstavuje 33 miliónov eur. S účasťou partnerov z Prešovského samosprávneho kraja ide pritom do poľsko-slovenského pohraničia z
tejto sumy viac ako 23,5 milióna eur.
„Je to významný úspech v presadzovaní záujmov kraja v oblasti cezhraničnej spolupráce. Tešíme sa kvalitným projektovým žiadostiam, ktoré
budú podporené a prinesú aj reálne benefity. Neboli síce uspokojené
všetky požiadavky a nebolo vyhovené všetkým žiadateľom, no fakt, že
priamo do našich obcí a miest smeruje viac ako 11,5 milióna, považujeme za výborný výsledok,“ konštatoval po zasadnutí monitorovacieho

výboru programu Interreg V-A predseda Prešovského samosprávneho kraja
Milan Majerský.
Nenávratný finančný príspevok na svoje vzdelávacie aktivity získali stredné odborné školy z Prešova, Sabinova, Svidníka a Bardejova a rovnako aj
Prešovská univerzita.
Medzi schválenými projektmi sú napríklad tieto projekty, Bohatstvo rozmanitosti
- vytváranie cezhraničného turistického produktu založeného na kultúrnom
dedičstve Lemkov a Rusínov (Mesto Svidník), Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna-Stropkov (Mesto Stropkov), Čarovná
krajina Rusínov-Lemkov a Pohoranov v poľsko-slovenskom pohraničí (Mesto
Svidník, SPŠ Bardejov).
Prešovský samosprávy kraj je v čerpaní eurofondov z programu Interreg v
aktuálnom programovom období mimoriadne úspešný. „Program cezhraničnej spolupráce vnímame ako efektívny a významný nástroj pomoci
regiónom, ktorý prispieva k rozvoju a skvalitneniu života občanov,“ dodala vedúca Odboru cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce Ú PSK Patrícia
Janošková Hnátová. Ako uviedla, úspešnou koncovkou pomoci žiadateľom
sú práve schválené projektové žiadosti.
(psk, pn)
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Štátny podnik produkujúci plastové okná zatiaľ výrobu nerozširuje
Desiatky nových pracovných miest a trojzmenná prevádzka.
Prvý takzvaný novodobý štátny podnik na výrobu plastových
okien vo Svidníku mal veľkolepé plány. Funguje síce dodnes, no
počet zamestnancov zďaleka nie je taký, ako sľubovali.
Sú tomu už viac ako tri roky, keď vo
Svidníku vyrobili historicky prvé štátne
plastové okno. Vtedajší podpredseda
vlády SR a minister vnútra Robert
Kaliňák pri otváraní štátneho podniku
vyhlásil: „Stojíme na mieste dielne,
ktorá by mala v budúcnosti pracovať až v trojzmennej prevádzke a
mala by mať v zamestnaní do sto
pracovníkov.“ Neskôr kompetentní
hovorili o dvojzmennej prevádzke, no
pomerne dlho trvalo, kým počiatočný
počet pracovníkov vôbec rozšírili. S
ich prácou je však súčasná ministerka vnútra Denisa Saková spokojná.
„Od roku 2016, kedy sme vlastne
spustili fabriku na výrobu okien,
bolo do decembra minulého roka
vyrobených približne 1 000 okien,
čo je veľmi pekné číslo.“ Ján Franko
je jedným zo zamestnancov svidníckeho štátneho podniku a na margo
jeho fungovania nám povedal: „Vyrábame desiati a jedenásti pracovníci
pracujú vonku na montáži.“ Kým
vo Svidníku vyrábajú štátne okná, v
Krompachoch zas štátny sektorový

nábytok na klientske pracoviská . V
jednom i druhom štátnom podniku
robí po 22 ľudí. „Musím povedať,
že niekedy sa troška pasujeme s
tým, že nie je úplne jednoduché
nájsť, aj keď v takýchto regiónoch,
vyškolenú pracovnú silu, ktorá
by posilnila naše kapacity na výrobu okien a nábytku,“ povedala
ministerka Denisa Saková a aj podľa
nej je dopyt štátnych organizácií po
štátnych plastových oknách pomerne
veľký. Nepostačujúce sú však priestory, v ktorých ich vyrábajú a to brzdí
prípadné zavedenie dvojzmennej
prevádzky. „Nemôžeme objednať
viac plastu z Rakúska naraz, lebo
si nemôžeme dovoliť nechávať to
niekde na dvore,“ vysvetlil ešte Ján
Franko. Chlapi pracujúci vo svidníckom štátnom podniku produkujúcom štátne plastové okná si robotu
pochvaľujú. Zarábajú totiž viac ako
minimálnu mzdu a pracujú v regióne,
v ktorom žijú. „Majú čo na seba,
majú čo do ruky, pravidelný príjem
a tým myslím, že spokojnosť je

nadovšetko,“ dodal Ján Franko. Či
sa ale podobnú prácu podarí dať aj
ďalším, je otázne. Ministerka vnútra

Denisa Saková sa k tomu prikláňa, no
nič konkrétne zatiaľ neprezradila.
(ps)

Jurkovu Voľu riadia štyri ženy
Jurkova Voľa má starostku. Zdena budú po novom od prvého májového
Fedeša, ktorý obec riadil štyri roky dňa riadiť štyri ženy.
(ps)
nahradí od prvého májového dňa Iveta Škrabová.
Pripomeňme, že v riadnom termíne komunálnych
volieb vlani v novembri
sa v Jurkovej Voli voľby
nekonali. Nikto totiž nekandidoval ani na starostu a ani
na poslancov. Vyhlásené
preto boli doplňujúce voľby,
ktoré sa konali v sobotu 13.
apríla. Na starostku kandidovala už spomínaná Iveta
Škrabová, ktorá aj bola
zvolená a na poslancov
kandidovali tri ženy. Rovnaký počet, teda troch poslancov, mali pritom obyvatelia
obce Jurkova Voľa aj zvoliť.
Poslankyňami Obecného
zastupiteľstva v tejto obci
sa tak stali Alena Duláková,
Eva Kotuličová a Jana KoNová starostka obce Jurkova Voľa
tuličová. Jurkovu Voľu tak
Iveta Škrabová

Predseda PSK Milan Majerský absolvuje vo Svidníku celodenný program
V poradí tretí pracovný výjazd privedie predsedu Prešovského
samosprávneho kraja Milana Majerského do Svidníka.
Cieľom výjazdu je dialóg so starostami obcí a podnikateľmi okresu o ich
problémoch, potrebách a pomoci. Hlavný program - stretnutie a diskusia s
predsedom PSK - sa začne vo štvrtok 25. apríla o 10.00 hod. v kinosále Domu
kultúry vo Svidníku. Štandardne bude predstavený okres z pohľadu rôznych
ekonomicko-sociálnych faktorov s dôrazom na úlohu kraja v rozvoji tohto
regiónu i na kľúčové témy, na ktoré má krajská samospráva dosah.
Pozvaní sú poslanci PSK za okres Svidník, primátorka, starostovia, zástupcovia verejnej správy, kľúčových spoločností a firiem, riaditelia organizácií v
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a všetci významní aktéri rozvoja cestovného
ruchu (oblastné organizácie, miestne akčné skupiny) a ďalší. Stretnutia sa zúčastňuje vedenie Úradu PSK vrátane vedúcich jednotlivých odborov. Program

pracovného výjazdu predsedu PSK do Svidníka je koncipovaný ako celodenný
s návštevou predsedu PSK v rôznych inštitúciách dopoludnia i popoludní až
do zhruba 16.00 hod. Fórum poskytne aj priestor na konzultácie k dotáciám
z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja a Európskej únie v rámci
tzv. Kontaktného bodu.
Predsedu PSK Milana Majerského vo štvrtok 25. apríla o 8.30 hod. prijme
primátorka Svidníka Marcela Ivančová, po 9.00 hod. navštívi Gymnázium DH
a od 10.00 hod. sa už začne spomínané stretnutie a diskusia predsedu PSK
s partnermi v Dome kultúry. Po brífingu s novinármi Milan Majerský o 13.00
hod. zavíta do firmy PSS Svidník, o 13.45 navštívi Nemocnicu arm. generála
L. Svobodu, o 14.30 hod. Podduklianske osvetové stredisko a o 15.15 hod.
Senior dom Svida vo Svidníku. Touto návštevou predseda PSK Milan Majerský
svoj pracovný výjazd do okresu Svidník ukončí.
(ps, dj)
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Návrat k slovným prestrelkám o zmenách programu rokovania svidníckych mestských poslancov

„Vytvára to dojem, že poslanci sú ukrátení na svojich právomociach,“ tvrdí expert
Už pred týždňom sme na našich stránkach písali, že ostatné 4.
zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa nieslo v
znamení hľadania vinníka a viacerých slovných prestreliek.
Jedna sa spustila hneď v úvode zasadnutia, keď poslanec Pavel Olejár
požiadal o doplnenie programu. Chýbali mu v ňom tri body - informácia o
záveroch z rokovania Mestskej rady, kontrola plnenia uznesení a interpelácie
poslancov. Podľa Pavla Olejára ide o dôležité body, ktoré majú byť súčasťou
každého rokovania mestských poslancov. Osem prítomných poslancov poslaneckého klubu Pre Svidník sa však s týmto názorom nestotožnilo a doplnenie
programu nechválili.
Navyše primátorka Marcela Ivančová v prvom momente o návrhu poslanca
Olejára na doplnenie programu rokovania ani nechcela dať hlasovať a odvolávala sa na zmeny v zákone o obecnom zriadení, ktoré upravujú rokovací
poriadok zastupiteľstva. Napokon o Olejárovom návrhu dala hlasovať, no
nezískal potrebnú podporu.
ČO HOVORÍ EXPERT NA SAMOSPRÁVU?
Keďže spory o spôsobe schvaľovania programu zasadnutia sa na rokovaniach
svidníckeho mestského parlamentu opakujú už dlhšie, oslovili sme experta na
samosprávu, hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka.
Primátorka Marcela Ivančová totiž tvrdila, že zastupiteľstvo najprv hlasuje o
pôvodnom návrhu programu a ak je schválený, o prípadných doplneniach
programu sa už nehlasuje Poslanec Pavel Olejár s tým nesúhlasil a tvrdil, že
sa musí hlasovať aj o návrhu na
doplnenie programu. Expert na
samosprávu Michal Kaliňák postoj svidníckej primátorky potvrdil.
„Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na
začiatku zasadnutia. Najprv sa
hlasuje o bodoch návrhu programu, ktorý bol ako návrh programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejnený na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce
aspoň tri dni pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva.
Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov. Ak
starosta odmietne dať hlasovať
o návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva alebo o
jeho zmene, stráca právo viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca
starostu. Ak zástupca starostu nie
je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie
ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Hlasovanie o bodoch
rokovania zastupiteľstva, ktoré navrhol poslanec, nemá význam v momente, ak
predtým podľa zákona schválili poslanci pôvodný program, ktorý bol vyvesený
na úradnej tabuli. Je to analógia, ktorá do samosprávy prešla z rokovacieho
poriadku Národnej rady SR,“ vysvetlil Michal Kaliňák.
BOLI POSLANCI UKRÁTENÍ?
Poslanec Pavel Olejár žiadal, aby do programu rokovania svidníckych
mestských poslancov boli zaradené tri body, keďže podľa neho musia byť v
programe riadneho zasadnutia. Jednotlivé tri body sme si prešli s expertom
na samosprávu a tu sú jeho vyjadrenia. „Podrobné pravidlá o rokovaní zastupiteľstva upraví rokovací poriadok zastupiteľstva,“ podotkol Michal Kaliňák a
na margo zaradenia bodu Kontrola plnenia uznesení do programu riadneho
zasadnutia mestského zastupiteľstva povedal. „Platí to napríklad vo vzťahu
ku kontrole plnenia uznesení. Ukazuje sa, že práve táto kontrola, keď je
vykonávaná priebežne, odstraňuje časový stres a zastupiteľstvo má priestor
kontrolovať plnenie uznesení, ktorých termín realizácie bol v čase medzi
rokovaniami zastupiteľstva.“
Na margo zaradenia bodu Informácie o záveroch z rokovania mestskej rady

do programu zasadnutia poslaneckého zboru Michal Kaliňák povedal: „Keďže
mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva, plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň
plní funkciu poradného orgánu starostu. Preto jej závery by mali byť vo vzťahu
k zastupiteľstvu uvedené pri materiáloch, o ktorých rozhoduje zastupiteľstvo
a ku ktorým najskôr zaujala rada postoj.“ Pravdou ale je, že rokovací poriadok svidníckeho mestského parlamentu je zastaralý. Nové vedenie mesta
tvrdí, že na jeho zmene a lepšie povedané na jeho zosúladení s aktuálnym
znením zákona o obecnom zriadení pracuje. Zatiaľ však na stoly poslancov
nový návrh rokovacieho poriadku predložený nebol a aj preto dochádza k
slovným prestrelkám.
Expert na samosprávu a hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal
Kaliňák sa vyjadril ak k tretiemu bodu, ktorý chcel do programu zasadnutia
zaradiť poslanec Pavel Olejár. Ten tvrdil, že Interpelácie poslancov musia
byť v programe každého riadneho zasadnutia zastupiteľstva a Michal Kaliňák
to v rozhovore pre naše noviny potvrdil: „Medzi oprávnenia poslancov patrí
napríklad právo iniciatívy, ktoré znamená napríklad možnosť predkladať i
ostatným orgánom návrhy, ďalej interpelovať primátora a členov mestskej
rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce a tiež požadovať od riaditeľov
právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach
týkajúcich sa ich činnosti. V prípade, ak bod interpelácie nie je predmetom
rokovania zastupiteľstva, môže to vytvoriť dojem, že poslanci sú ukrátení na
svojich oprávneniach,“ upozornil Michal Kaliňák.
Aj v kontexte s týmito vyjadreniami stojí za zmienku fakt,
že za návrh poslanca Pavla
Olejára na doplnenie programu
hlasovalo on sám a spolu s ním
aj poslanci Peter Pilip, Ján Vook,
Adrián Labun a poslankyňa
Katarína Siváková.
„Interpelácie poslancov by mali
byť bodom programu každého
rokovania mestského zastupiteľstva. Interpelácia je totiž verejne
položená otázka a požiadavka
poslancov súvisiaca s činnosťou
a kompetenciami vedenia mesta, mestského úradu, hlavného
kontrolóra a jednotlivých mestských organizácií. A keďže išlo o
riadne rokovanie mestského zastupiteľstva, nie o neplánované
zasadnutie, preto by tento bod
mal byť zaradený v programe.
Kolega poslanec Pavel Olejár
predniesol návrh, v ktorom
žiadal zaradenie chýbajúcich
bodov do programu zasadnutia. Za tento návrh som hlasovala.“
Spomínaný poslanec Pavel Olejár záver z rokovania svidníckeho mestského
parlamentu okomentoval okrem iného aj takto: „Asi prvýkrát v histórii koaliční
poslanci MsZ odmietli bez vysvetlenia zaradiť do programu rokovania zastupiteľstva body o rokovaní mestskej rady, kontrole plnení uznesení a interpelácie.
Najdôležitejšia úloha MsZ. Schvaľovať a kontrolovať plnenie uznesení. Prečo?
Aby sa poslanci nemohli pýtať? Aby nemohli prednášať svoje návrhy?“
Návrh Pavla Olejára potvrdil aj poslanec Ján Vook. „Áno, hlasoval som za,
lebo body, ktoré kolega navrhoval zaradiť do programu rokovania, sú alfou a
omegou rokovania zastupiteľstva. Tým, že to väčšina poslancov neschválila,
tak si myslím, že zastupiteľstvo upadá na vážnosti. Odmietli totiž schváliť body
programu, ktoré musia byť v programe,“ zdôraznil Ján Vook.
V podobnom duchu reagoval aj poslanec Peter Pilip. „Na každom riadnom
zasadnutí interpelácie poslancov majú byť a slúžia na to, aby sa poslanci mohli
pýtať, pretože je to právo poslancov interpelovať v snahe riešiť to, čo ľudí v
meste trápi. Inak, osobne si myslím, že interpelácie majú zmysel nielen na
riadnom, ale aj na mimoriadnom zasadnutí. Keďže teraz interpelácie neboli, tak
preto sme museli témy prednášať v bode rôzne, pretože inak by sme nemohli
riešiť problémy, ktoré zaujímajú ľudí v meste,“ podotkol Peter Pilip. (ps)
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Primátorka Marcela Ivančová pri podpisovaní zmlúv zrejme porušila zákon
Často si hovoríme, že keď vyslovíme názor, ktorý je odlišný od toho, čo si myslí alebo
chce niekto iný, tak mu tým chceme ublížiť.
Ale to je práve omyl - medzi konfrontáciou dvoch
názorov a neopodstatnenou kritikou je veľký rozdiel.
Väčšina Svidníčanov chcela a vybrala si v komunálnych voľbách zmenu. A to aj preto, že sme na veľa
zlých vecí, ktoré poškodzovali mesto poukazovali.
Presviedčali sme Svidníčanov, že sa to dá a vieme
to robiť ináč. Lepšie. Že sa niektoré veci už nemôžu
opakovať a iné zas vieme napraviť. Nie všetko sa
dá urobiť ihneď a každý kto niečo robí, tak urobí aj
chyby. To je celkom normálne. Nekritizujem teraz veci
a sľuby, ktoré sa neudiali, ale veci a postupy, ktoré
nám vadili a na ktoré sme spoločne poukazovali a
ktoré sa žiaľ opakujú. Napríklad na 3. zasadnutí MsZ
pri schvaľovaní nových Zásad hospodárenia a narábania s majetkom mesta som upozornil na problém z
minulosti, keď sa opätovne podpisovali zmluvy, bez
súhlasu zastupiteľstva.
Na to reagovala primátorka. „Ak sa to dialo v minulosti, tak to bolo obchádzanie zákona. Ak takéto
obchádzanie zákona z mojej strany pán poslanec
Olejár uvidíš, spozoruješ, pokojne konaj. Ale pro-

sím, nevytváraj dopredu nejaký dojem, že máme
tu všetci záujem podvádzať a nejakým spôsobom
klamať.“ Stalo sa. Primátorka Marcela Ivančová pri
podpisovaní zmlúv zrejme porušila zákon. Podľa
tvrdení prednostu MsÚ Miroslava Nováka je to
obchádzanie a porušovanie zákona. Neodpovedala
ani na interpelácie poslancov. Asi prvýkrát v histórii
koaliční poslanci MsZ odmietli bez vysvetlenia zaradiť do programu rokovania zastupiteľstva body o
rokovaní mestské rady, kontrole plnení uznesení a
interpelácie. Najdôležitejšia úloha MsZ.
Schvaľovať a kontrolovať plnenie uznesení. Prečo? Aby sa poslanci nemohli pýtať? Na skládku,
TS, cenotvorbu vývozu odpadu, používanie fondu
drevín, dodržanie rokovacieho poriadku pri voľbe
mestskej rady ... Aby nemohli prednášať svoje návrhy? V miestnych novinách sa o tom nedočítate.
Zatiaľ neostáva nič iné, ako sledovať záznamy zo
zastupiteľstiev a pýtať sa volených zástupcov čo sa
v meste deje.
Pavel Olejár, poslanec MsZ

Primátorka Marcela Ivančová pri podpisovaní zmlúv zrejme porušila zákon. Ako
hovorí poslanec Pavel Olejár, podľa tvrdení
prednostu MsÚ Miroslava Nováka je to obchádzanie a porušovanie zákona

Primátorka Marcela Ivančová odmieta tvrdenia poslanca Pavla Olejára
Svoju reakciu na tvrdenia
poslanca Pavla Olejára primátorka Marcela Ivančová
začala prehľadom dvanástich
zmlúv. Zrejme i tie mal podľa
primátorky poslanec na mysli,
keď vystupoval na rokovaní
svidníckeho mestského parlamentu.
My ich na stránkach našich novín neuverejňujeme kvôli nedostatku priestoru a
kvôli tomu, že si ich ktokoľvek môže nájsť
na webovej stránke mesta.
„Ako o veľkej senzácii o týchto nájomných zmluvách informoval zastupiteľstvo
pán poslanec Olejár - už pri rýchlom
preštudovaní daných zmlúv a celého
priebehu prenájmov je jasné, že ide o
malé priestory prevažne v tzv. AB-čke,
bohužiaľ, musím konštatovať, že nie veľmi
lukratívne, prevažne v pôvodnom stave a
nutne si vyžadujúce rekonštrukciu a o pár
pozemkov s malou výmerou, obyčajne
na nich stojí napr. predajný stánok. Tým,
samozrejme, nechcem zľahčovať fakt, že
sa daný spôsob prenájmu môže javiť ako
reťazenie zmlúv, vo všetkých prípadoch
som podpísala zmluvu na jeden rok.
Pre úplnosť je potrebné povedať, že
k žiadnej škode na majetku nedošlo,
pretože majetok mesta bol použitý v
súlade s princípmi zveľaďovať, chrániť a
zhodnocovať. Z uzatvorených nájomných
zmlúv mesto Svidník získalo finančné
prostriedky. Dovolím si tvrdiť, že ak by
nedošlo k uzatvoreniu nájomných zmlúv
mesto Svidník by prišlo na niekoľko mesiacov o nájomné. Kancelárske priestory
v budove AB a pozemky s rozlohou
pár metrov štvorcových nie sú veľmi
dopytované. Sme radi, že máme aspoň

stabilných nájomcov, ktorí pravidelne
platia nájom. Navyše praktickým dôsledkom by mohlo byť aj to že by sa jednotliví
nájomcovia iba „sťahovali z kancelárie
do kancelárie.“ A ešte jeden dovetok - vo
všetkých zmluvách bola uplatnená tzv.
inflačná doložka - zvýšenie nájmu o mieru
inflácie. Po plánovanej postupnej rekonštrukcii priestorov Mesto Svidník pristúpi
k zvýšeniu nájmu, a to bude tá vhodná
príležitosť „otvoriť“ zmluvy,“ reagovala
primátorka Svidníka Marcela Ivančová
a vo svojom stanovisku zaslanom našej
reakcii sa dotkla aj ďalších tém, ktoré vo
Svidníku rezonovali, resp. aj stále rezonujú. „Spätne musím oceniť usilovnosť pána
poslanca Olejára. Hoci som dlhodobo komunikovala, že k problémom prác naviac
pri rekonštrukcii pešej zóny a k odstúpeniu

od zmluvy pri rekonštrukcii škôlky Ľ. Štúra
bude zvolané mimoriadne zastupiteľstvo,
pretože sa jedná o mimoriadnu situáciu,
slovo MIMORIADNE či NEPLÁNOVANÉ
z textu pozvánky vypadlo. Priznávam.
Tým, že máme schválený plán práce
zastupiteľstva a nasledujúce plánované
zastupiteľstvo je v júni, mala som zato,
že toto zasadnutie bolo neplánované.
Jedno slovo, ktoré stačilo na prekrytie
najdôležitejších výsledkov zasadnutia
mestského zastupiteľstva.
Považujem za dobrú správu, že sme
mestu ušetrili vyše 60.000 € a o ďalších
60.000 € práve usilujeme. Urobili sme naozaj ťažké rozhodnutie vo veci odstúpenia
od zmluvy v prípade rekonštrukcie škôlky
Ľ. Štúra. Realizáciou projektu by rozpočet
mesta prišiel o viac ako 300 000 €.

Dajme si na misku váh (bez akéhokoľvek
zľahčovania) 10 zmlúv, podpisom ktorých
mestu nevznikla žiadna škoda a úsilie,
ktoré sme vynaložili pri rozhodnutí nezaplatiť práce naviac pri rekonštrukcii pešej
zóny a kontrole a zrušení nevýhodných
projektov. Vo svojom úsilí nepoľavíme.
Pracujeme na tom, aby sme konečne
ukončili kauzu „modrý most“ a určili zodpovedných, dokončili hasičskú zbrojnicu,
stihli opraviť roky zanedbávaný amfiteáter
do termínu konania festivalu, a hlavne,
aby sme zabránili a objasnili tunelovanie
majetku mesta v minulom volebnom
období. om presvedčená, že sa potrebujeme v meste posunúť dopredu. Aby nám,
hoci nemáme železnicu, neušiel vlak,“
zdôraznila primátorka Svidníka Marcela
Ivančová.
(pn)

Ako vidí podpisovanie nájomných zmlúv mestský prednosta Miroslav Novák?
Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník znížil dĺžku trvania nájomnej doby na
jeden rok.
Ak takáto zmena vychádzala z potrieb a okolností, ktoré boli v
tom čase relevantné, tak zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník bola ako výhradná pôsobnosť
mestského zastupiteľstva opodstatnená.
Táto zmena spôsobovala v praxi nepružnosť pri uzatváraní
nájomných zmlúv s predmetom nájmu kancelárskych priestorov
v budove AB a pozemkov s rozlohou len pár metrov štvorcových. V niektorých prípadoch sa nájomné zmluvy uzatvárali
na dobu určitú v trvaní jeden rok. Po ukončení nájomnej doby
sa uzatvorila ďalšia nájomná zmluva na dobu jedného roka.
Kancelárske priestory v budove AB a pozemky s rozlohou pár
metrov štvorcových nie sú veľmi lukratívne. Sme radi, že máme
aspoň stabilných nájomcov, ktorí pravidelne platia nájom. Na
druhej strane takéto riešenie je simulovaním doby nájmu v
trvaní viac ako jedného roka. Zákon o majetku obcí takúto
právnu situáciu explicitne nerieši. Uvedená prax pri prenajímaní
kancelárskych priestorov v budove AB a prenajímaní pozemkov
s rozlohou pár metrov štvorcových trvá od roku 2009. Ide o
jednoduché rozhodnutie o nájme, ktoré zákon o majetku obcí

po novele zákona s účinnosťou od 1. júla 2009 nepozná. Podľa
môjho názoru nemožno túto situáciu kvalifikovať ako výslovný
rozpor so zákonom. Právny úkon, ktorý svojim obsahom alebo
účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči
dobrým mravom je neplatný. V tomto prípade ide o obchádzanie
účelu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
Neplatnosť takejto nájomnej zmluvy však musí konštatovať
súd. Tzv. reťazenie zmlúv, ktoré vytvorila úradnícka prax, nie
je najzávažnejší problémom. Akútnym právnym problémom pri
nájme majetku mesta od roku 2009 je prax schvaľovať nájomné
zmluvy v budove AB bez určenia spôsobu prevodu. Pre úplnosť
je potrebné povedať, že k žiadnej škode na majetku nedošlo,
pretože majetok mesta bol použitý v súlade s princípmi zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Z uzatvorených nájomných zmlúv
mesto Svidník získalo finančné prostriedky. Dovolím si tvrdiť, že
ak by nedošlo k uzatvoreniu nájomných zmlúv mesto Svidník by
prišlo na niekoľko mesiacov o nájomné. Nakladaniu s majetkom
mesta Svidník nebola venovaná dostatočná odborná pozornosť
v akomkoľvek období. Súčasné znenie nie je ideálne, ale umožňuje odstrániť obchádzanie účelu trvania nájomnej doby.
Miroslav Novák,
prednosta Mestského úradu vo Svidníku
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Prezentácia v tabuliach v centre mesta
Centrum mesta Svidník pri generálovej soche prešlo len nedávno revitalizáciou. V rámci rekonštrukcie tu pribudli aj drevené
tabule. Kto sa prostredníctvom nich prezentuje?
Mesto Svidník oslovilo rôzne organizácie, ktoré sa zaoberajú propagáciou
regiónu a ich činnosť je zaujímavá pre turistu. „Mesto Svidník vyhotovilo tabuľu
o popise projektu a hlavného partnera mesto Jaroslaw a jednotnú grafiku,
ktorá pozostáva zo zelených okrajových liniek, sloganu „Svidník spája celý
región“ a symboly mesta i webového sídla, ktoré sa líšia,“ informovala PR
hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová.
V súčasnosti je osadených šesť tabúľ: Projekt Jaroslaw - odprezentovanie
hlavného partnera projektu, Dukla destination - prezentovanie informačnej
kancelárie a Karpatskej drevenej cesty, VHU - vojenské pamiatky v regióne,
SNM-MUK - kultúrne dedičstvo, POS - tradície - folklór, ROKA - fauna a
flóra.
„Oslovili sme aj zväz včelárov, ktorý ešte nestihol svoj návrh dopracovať. Radi
by sme poskytli tento priestor napríklad aj záhradkárom, či rybárom, ktorí by
mohli mať jednotný informačný panel práve s včelármi a striedali by sa v ňom
podľa dohodnutých cyklov.
Keďže predmetom naplnenia tabule je propagácia regiónu, zvažujeme, ktorú
organizáciu by sme mohli ešte osloviť a zároveň si mesto ponecháva tabule na
účel sebaprezentácie. Napríklad pripravujeme tabuľu s historickým prierezom
Dukelským behom mieru. Čakajú nás oslavy 75. výročia KDO i Oslobodenia

Svidníka a budúci rok máme 665. výročie prvej písomnej zmienky. Voľné tabule
sme tiež využili na Obrázok pre primátorku a časom ich tiež použijeme na vybranú tému,“ doplnila Kristína Tchirová.
(pn)

Zmrzlina pri Lidli skončila Zlúčenie škôl neznamená zrušenie
Balkánska zmrzlina pri Lidli už svoju šiestu sezónu neotvorí. Potvrdil nám
to majiteľ firmy, ktorá prevádzku zmrzliny prevádzkovala, keď minulý týždeň
žeriav nakladal búdku na ťahač, aby ju odviezli preč. „Končíme po piatich
rokoch,“ povedal nám majiteľ firmy, ktorý dal búdku zo Svidníka odviezť do
Bratislavy. Vo Svidníku tak v prevádzke ostáva predajňa zmrzliny na tradičnom
mieste v centre mesta.
(ps)

Zlúčenie stredných škôl SOŠ technickej(„strojárne“) a SOŠ polytechnickej a služieb („odeva“) vo Svidníku vychádza z koncepcie
Ministerstva školstva SR a Prešovského samosprávneho kraja o racionalizácii siete stredných škôl v nadväznosti na demografický vývoj
populácie v regiónoch a zníženie nákladov na prevádzku škôl.
Nedochádza k zmenám v oblasti študijných a učebných odborov a profilácii oboch škôl. Zmeny neovplyvňujú
podmienky štúdia pre žiakov, ktorí v
súčasnosti navštevujú, či chcú navštevovať, obe doterajšie školy. Zmena sa týka názvu školy, keď názov
SOŠ technická k 31.8.2019 zaniká a
obe školy budú od 1.9.2019 vystupovať pod názvom SOŠ polytechnická a
služieb arm. gen. L.Svobodu.
Žiadne rušenie „Strojárni“, naopak,
v budúcnosti sa plánujú navýšiť počty
žiakov v študijných a učebných odboroch so strojárskym zameraním, ktoré
sú na trhu práce mimoriadne žiadané.

Strojárov je stále málo, záujem o strojárske profesie rastie, firmám chýbajú
vyučení strojári.
SOŠ technická vo Svidníku ako jediná v regióne ponúka duálne vzdelávanie v rámci ktorého je poskytované
prospechové štipendium až do výšky
50€, odmena za produktívnu prácu
až do výšky 200 €, obedy a pracovný
odev zadarmo.
Ako jediná má vlastnú zváračskú
školu. Po úspešnom absolvovaní
štúdia každý študent si môže nájsť
svoje uplatnenie.
Vedenie SOŠ technickej
vo Svidníku

Orange zatvoril prevádzku vo Svidníku
V meste Svidník bude o jednu službu menej. Spoločnosť Orange
Slovensko, a.s. sa rozhodla uzatvoriť prevádzku vo Svidníku.
Podľa PR koordinátora spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Ivice Hricovej rozhodnutie o uzatvorení prevádzky vo Svidníku je výsledkom analýzy využívanosti a
efektívnosti tejto predajne. „Napriek snahám o optimalizáciu nákladov súvisiacu s
jej fungovaním je však prevádzka tohto predajného miesta dlhodobo neudržateľná.
Preto sme, žiaľ, museli pristúpiť k jeho zrušeniu. Osobný kontakt so zákazníkmi
však vnímame ako veľmi dôležitú súčasť našich služieb, preto v takýchto prípadoch
personálne posilňujeme a upravujeme strategicky umiestnené predajné miesta tak,
aby sme mohli čo najlepšie vyhovieť a vybaviť požiadavky zákazníkov v regióne.
Prevádzka vo Svidníku bude poskytovať služby ešte do 18. 4. 2019 (vrátane), následne bude obyvateľom Svidníka a okolia k dispozícii najbližšia prevádzka v Stropkove. V rámci služieb pre zákazníkov zároveň neustále vylepšujeme naše online kanály, či už je to e-shop, zákaznícka zóna Môj Orange na našich webových stránkach
alebo Zákaznícka linka 905 a podobne. Tie umožňujú zákazníkom množstvo úkonov
absolvovať pohodlne z domu,“ informovala Ivica Hricová.
(ks)
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Gymnazisti na expedícii v Škótsku
Nemohli sme sa dočkať toho dňa. Po dvoch predchádzajúcich
výpravách na Britské ostrovy sme sa rozhodli túto krajinu navštíviť opäť. Avšak predstava vidieť Lochneskú príšeru, ako aj
miesta, kde sa nakrúcal Harry Potter, bola lákavá.
Plávajúci kvetinový trh,
známe „červené uličky“, kráľovský palác
Tentokrát sme si zvolili Škótsko. Intenzívne prípravy, ako balenie alebo
pečenie rezňov, ukončil až deň D. 27. marca sme všetci nasadli do nášho
dvojposchodového autobusu a vybrali sme sa stráviť nezabudnuteľný týždeň
na severozápade Európy. Keďže do Škótska je to ďaleko, tak sme si urobili
zastávku v hlavnom meste Holandska - v Amsterdame. Toto nádherné mesto
plné kanálov sme si obzreli ako z pevniny, tak aj vodnej hladiny, po ktorej sme
sa plavili na známych grachtoch. Naša sprievodkyňa Vendy nám ukázala to
najtypickejšie z tohto mesta - plávajúci kvetinový trh, známe „červené uličky“,
kráľovský palác na hlavnom námestí, nádherné historické centrum, hlavnú
ulicu, ale aj menšie uličky, na ktorých sme mohli nasať typickú holandskú
atmosféru. Museli sme však dávať pozor aj na bicykle, ktorých je tam viac ako
áut. Po dni strávenom v Amsterdame sme sa vybrali do prístavu a nasadli na
trajekt do Newcastlu. 15-hodinovú plavbu sme si užili. V našich kajutách sme
načerpali veľa síl, a tak sme mohli bez problémov pokračovať na ostrovoch.
Našou prvou zastávkou bola hranica medzi Škótskom a Anglickom, ku ktorej
patrili aj nádherné výhľady na NP Northumberland.
Mestečko Jedburgh s nádherným opátstvom
Ďalej sme si obzreli mestečko Jedburgh s nádherným opátstvom. Poslednou
zastávkou bola Rosslynská kaplnka, známa z filmu DaVinciho kód. Večer pre
nás prišli naši hostitelia. Očakávali sme chladných, uzavretých ľudí bez zmyslu
pre humor, avšak opak bol pravdou. Škóti sú pohostinní a zábavní ľudia a

veľmi nám pripomínali Slovákov. Na ďalší deň sme navštívili hlavné mesto
Škótska - Edinburgh. Toto starobylé mesto, veľké asi ako naša Bratislava,
nás spočiatku privítalo typickým britským počasím, no po čase sa ukázalo aj
Slnko. Na Edinburgh Castle sme si obzreli korunovačné klenoty škótskych
panovníkov a užili si nádherné výhľady na mesto. Zvuk gájd, mužov v kiltoch,
typické červené telefónne búdky, čierne taxíky a ľudí prezlečených za Nessie
sme videli na Royal Mile, ktorá nás doviedla až k letnému sídlu kráľovskej
rodiny, k Hollyroodu. Ako vznikla a ako sa vyvíja naša Zem sme si mohli
pozrieť v interaktívnom múzeu Dynamic Earth. Ako posledné sme navštívili
jachtu kráľovnej Alžbety II. - Britanniu.
Výlet do Škótskej vysočiny
Na ďalší deň nasledoval výlet do Škótskej vysočiny. Už po jazde v autobuse
sme sa cítili ako vo filmoch o Harry Potterovi. Každému milovníkovi tohto
mladého čarodejníka boli železničný most, ale aj jazero medzi kopcami hneď
povedomé. Vysoké trávnaté kopce a doliny zaplnené jazerami boli skutočne
pohladením pre dušu. V Sĺzavom údolí sme mali hory ako na dlani. Lanovkou
sme sa vyviezli aj na 3. najvyšší vrch Škótska - Aonach Mor, z ktorého sme
mali skvelý výhľad na najvyšší vrch Británie Ben Nevis. Vyvrcholením celého
dňa bolo známe jazero Loch Ness s jeho ešte známejšou obyvateľkou. Nessie
sme sa rozhodli prilákať hrou na harmoniku a spevom našich ľudoviek. Príšera
sa nám neukázala, a tak sme sa stali pre okoloidúcich turistov atrakciou my.
V posledný deň sme sa rozlúčili s našimi rodinami a navštívili sme mestečko
Stirling, kde sme si nakúpili darčeky pre našich blízkych. Cestou na náš
trajekt do Newcastlu sa nám naskytli ešte posledné výhľady na prekrásnu
škótsku prírodu.
Cestou späť sme si zatancovali na lodnej diskotéke, a to, že sme to tam
poriadne rozprúdili, boli aj reakcie ostatných cestujúcich, ktorí si nás kamerovali a radi sa pridali k nám do tanca. Po priplávaní späť sme chceli vidieť to,
čo si pod pojmom Holandsko každý z
nás predstaví. V Zaanse Schans sme
videli typickú holandskú architektúru,
množstvo veterných mlynov a vodných
kanálov. Ochutnali sme tradičné, aj
menej tradičné syry, skvelú holandskú
čokoládu, ale aj ich národné jedlo hranolky so syrovou omáčkou. Nakúpili
sme si posledné magnetky, dreváky,
tulipány a iné darčeky. Cestu domov
sme si spríjemnili spevom, vďaka čomu
nám to veľmi rýchlo ubehlo. Naše poďakovanie patrí profesorom, ktorí na
nás dohliadali, sprievodkyni Vendy,
rodičom, ktorí nám umožnili spoznávať
svet a našim najlepším kuchárkam,
ktoré nás privítali skvelými dukátovými
buchtičkami. Na záver nám neostáva
len skonštatovať, že do roka a do dňa
sme späť!
Martin Konár, GDH vo Svidníku

Zaujímavá veľkonočná výzdoba v zariadení pre seniorov
Po jednej mojej návšteve mesta Prešov v známom obchodnom centre v čase
Veľkonočných sviatkom ma veľmi zaujali kraslice, ktoré tam boli vystavované
a zároveň boli výzdobou tohto nákupného centra.
Tie kraslice mi doslova nedali spať a preto som sa rozhodol, že také vyrobím aj ja. A stalo
sa. V zariadení Senior dom Svida, v ktorom žijem a ja Milan Gabčo som to začal realizovať
za pomoci pracovníkov zariadenia pani Gubovej, pánov Houšku a Maliňáka. A ako je vidieť
krásne veľkonočné vajcia vyrobené z materiálu polystyrén sú na svete. Som rad, že môžem
potešiť hlavne našich klientov a ich príbuzných, ktorí za nimi tu chodia na návštevy. Vďaka
patrí aj nášmu pánovi riaditeľovi Jaroslavovi Ivančovi, ktorý mi to schválil a teší sa z výzdoby
nášho zariadenia.
Ja Milan Gabčo sa touto cestou chcem srdečne poďakovať sponzorom: poslancom Katarína Sivákovej, Jánovi Hirčkovi, Jánovi Vookovi, Adriánovi Labunovi, Kamilovi Beňkovi, ale aj
Radovanovi Oleárovi, Michalovi Džupinovi, Štefanovi Štecovi, Viere Michališinovej, Slavkovi
Rodákovi, Andrejovi Halčíkovi, firme ALNA SK s.r.o., Antonovi Dzupinovi, Ladislavovi Cupákovi
- DEV-CU s.r.o., Michalovi Farkašovi, Michalovi Špakovi, Andrejovi Tyčovi (zlatníctvo).
Milan Gabčo
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Z 20. ROČNÍKA VÝSTAVY VEĽKONOČNÝCH KRASLÍC
Takmer dva týždne pred Veľkou nocou, 9. apríla 2019, otvoril
riaditeľ SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku Jaroslav
Džoganík 20. ročník výstavy veľkonočných kraslíc.
Na vernisáži prítomných účastníkov a návštevníkov privítala aj primátorka
mesta Svidník Marcela Ivančová. Hudobné folklórne pásmo privítania jarí a
veľkonočných sviatkov v úvode podujatia predviedla ženská spevácka skupina
SVIDNÍČANKA.
Tradícia zdobenia vajíčok v období Veľkej noci je
na Slovensku stále živá. 28 krasličiarok / krasličiarov
exponuje na výstave takmer 400 veľkonočných kraslíc
zdobených rôznymi technikami. Každý tvorca nadväzuje na bohatý ornamentálny fond regiónu, z ktorého
pochádza, a tvorivo ho rozvíja. Na otvorení výstavy
ukážky svojej tvorby predstavili Ľubov Balaščáková z
Bardejova, Mária Kravcová zo Svidníka a Jitka Ščerbová z Ladomirovej, ktorá sa okrem zdobenia vajíčok
venuje aj maľovaniu horúcim voskom - enkaustike. Jej
obrázky vytvorené touto technikou, ako aj výšivky z
kolekcie Мárie Sopoligovej z Nižného Orlíka na výstave
veľmi výstižne dopĺňajú rozmanité ornamenty kraslíc.
Milým prekvapením pre malých a veľkých návštevníkov
a zároveň veľkonočnou výzdobou múzejných priestorov

je najväčšia vo Svidníku, jeden meter vysoká kraslica a zajačik. Tento dekór
venoval múzeu Viktor Jakovenko z mesta Poltava na Ukrajine a o ich maľbu
sa postarali miestni umelci zo Svidníckej Palety. Všetkým za to srdečne
ďakujeme. Zároveň dovoľte, aby sme touto cestou poďakovali všetkým
krasličiarkam / krasličiarom za účasť na tomto podujatí, za zachovanie a
rozvíjanie našej najstaršej a jedinečnej tradície. Výstava potrvá do 31. mája
2019. Srdečne pozývame!
Menný zoznam účastníkov výstavy: Alena Babjaková
(Svidník), Mária Babejová (Svidník), Mária Bľandová
(Lenartov), Ľubov Balaščaková (Bardejov), Anna Cimbaľáková (Bardejov), Ľudmila Fecurová (Slovenská
Kajňa), Galina Fedorková (Svidník), Margita Jackaninová (Svidník), Kvetoslava Jenčová (Stročín), Soňa
Košarová (Trebišov), Mária Kravcová (Svidník), Jarmila
Lattová (Stakčín), Alena Lövingerová (Malcov), Viera
Mikuliková (Vyšný Orlík), Ivana Jureková (Svidník),
Anna Mirilovičová (Snina), Viera Obrinová (Vechec),
Andrej Olijár (Nižná Písaná), Darina Olijárová (Nižná
Písaná), Monika Paľovčiková (Snina), Alena Pelechová
(Rakovec nad Ondavou), Katarína Sivá (Humenné),
Anna Slivková (Vislava), Božena Šelepcová (Svidník),
Emília Šelepcová (Snina), Michal Šelepec (Snina), Jitka
Ščerbová (Ladomirová).
Ľudmila Ražina

Dizajnérky roka - študentky SPŠ vo Svidníku
V piatok 12. apríla sa v PKO Čierny orol v Prešove uskutočnil v poradí už 14. ročník súťažnej
prehliadky mladých módnych návrhárov pod názvom Módna línia mladých 2019, ktorá už
tradične bola pod záštitou rezortu školstva.
Ako po minulé roky, aj tento rok sa jej zúčastnili aj študentky z odboru odevný dizajn zo
Strednej priemyselnej školy vo Svidníku. Naša škola v tomto ročníku súťažila so svojimi
modelmi v 5 kategóriách - Voľná tvorba, Športové odevy, Módne doplnky, Vychádzkové
odevy a Spoločenské odevy. Aj napriek silnej konkurencii naše dievčatá dosiahli pekné
úspechy. V kategórii Módne doplnky študentky z 3.G triedy - Ivana Kopačková, Daniela
Štalmachová, Adriana Vabnová a Lívia Pirchalová za kolekciu Atramento získali 3. miesto.
Mimoriadne ocenenie „Mladý dizajnér roka“ udelila porota študentkám - maturantkám zo 4.G
triedy - Eliške Matejovej, Nikole Sovičovej, Kataríne Zápotockej a Barbare Žanonyovej a to
za kolekciu inšpirovanú obdobím renesancie v kategórií Spoločenské odevy.
Po absolvovaní tejto náročnej prehliadky v konkurencií stredných umeleckých a odborných
škôl z celého Slovenska a blízkeho zahraničia, môžeme konštatovať, že sme boli opäť
úspešní a aj tie kolekcie, ktoré sa neumiestnili boli konkurencie schopné a na móle zaujali.
Okrem umeleckých inšpirácií naše študentky získali nové podnety pre svoju ďalšiu kreatívnu
tvorbu.
(spš)

Kde je vôľa, tam je (atletická) cesta!
Po troch rokoch sa opäť zišli mladí dobrovoľníci a zamestnanci Centra pre deti a
rodiny Svidník (bývalý detský domov) so spoločným cieľom vrátiť spoločne našim
deťom priestor na šport.

Organizátori sa tešili vysokej účasti a podpore
od Technických služieb mesta Svidník, takže
z predpokladanej dvojdňovej brigády bolo len
jedno dopoludnie ukončené s chutnou
grilovanou odmenou.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným - zamestnancom Centra a
dobrovoľníkom, technickej podpore
od mesta Svidník, riaditeľstvám ZŠ
8. mája, Gymnázia DH a Spojenej
školy.
P ripomeňme, že atletický areál pri
ZŠ 8. mája bude 3. mája už tretíkrát
dejiskom Športových hier detí z centier
Prešovského kraja. Predstaví sa tu
okolo 150 detí v rôznych atletických
disciplínach a loptových hrách.
OZ Moje mesto - moje miesto
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Medzi Karpatmi a Tatrami
V priestoroch SNM-MUK vo Svidníku zaznela 12. apríla poézia
významného ukrajinského básnika a prekladateľa, predsedu
Zakarpatskej organizácie Národného spolku ukrajinských spisovateľov Vasiľa Hustiho.

Spravodajstvo / Inzercia

10

Podľa scenára Oľgy Uramovej pripravili členky Klubu umeleckého slova
stretnutie s básnikom pod názvom Medzi Karpatmi a Tatrami. V podaní Oxany
Chavkovej, Evelin Hvať, Galiny Halčikovej, Miriam Božikovej, Anny Vaňkovej,
Ľudmily Ražinej a Oľgy Uramovej zneli lyrické, duchovne hlboké básne v
ukrajinskom jazyku a v preklade do slovenčiny.
Sám autor prečítal svoje preklady básní zo slovenčiny. Neopakovateľným
hudobným spestrením podujatia bol spev Petra Matija, národného umelca
Ukrajiny, sólistu Štátneho akademického zakarpatského ľudového zboru a
autora piesní, ktoré zložil na slová
básnikovej poézie, v sprievode harmonikára Mychajla Rybalka.
Mnohohranná, hlboko duchovná, pestrá lyrická poézia a piesne zanechali u
divákov krásny umelecký dojem.
Ľudmila Ražina,
kultúrno-propagačný manažér
SNM - Múzea ukrajinskej kultúry
vo Svidníku

Kraslice - symbol jari a veľkonočných sviatkov

Zaujímavá spolupráca s Poľskom
V závere marca sa druháci Gymnázia duklianskych hrdinov vybrali na zaujímavý výlet, ktorý bol organizovaný v spolupráci so školou 1. Liceum Ogólnokształcące z Rzesowa v rámci projektu
Interreg - „Trasou karpatských bylín pri
hľadaní rastliny „telekia speciosa“.
Skoro ráno sme sa vybrali do Krosna, kde
nás čakali naši poľskí spolužiaci, s ktorými
sme už prostredníctvom toho projektu
mali možnosť dvakrát spolupracovať.
Naučili sme sa zaujímavé veci o vode,
ale najlepší zážitok bolo vyrábanie rôznych kozmetických prípravkov, napríklad
krémov na ruky, mydiel alebo šampónov
na vlasy. Za pomoci odborného dozoru
a presných receptov sme si ich sami vyrábali z rôznych prísad, byliniek a aróm.
Svoje výrobky sme si potom mohli zobrať
domov a svojou šikovnosťou sa pochváliť
aj našim blízkym. Neskôr sme mali obed,
a nie nadlho sa s našimi kamarátmi rozlúčili. Čaká nás totiž ešte jeden dvojdňový výlet do Poľska, ktorým sa naša
spolupráca síce ukončí, ale zážitky a nové kamarátstva nám zostanú.
Lívia Ducárová, GDH vo Svidníku

Pekný úspech zaznamenalo mesto Stropkov v súťaži o Najkrajší kalendár
Slovenska pre rok 2019, ktorej vyhodnotenie sa konalo v utorok v priestoroch
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
Do 27. ročníka súťaže organizovanej Klubom fotopublicistov Slovenského
syndikátu novinárov prihlásila stropkovská samospráva svoj kalendár s
podtitulom Stropkov v časoch Rakúsko-Uhorska a prvej Československej
republiky. Obsahuje 25 historických fotografií z prelomu 19. a 20. storočia
a obdobia pred rokom 1938. Porota zložená z vysokoškolských pedagógov,
grafikov, fotografov i novinárov ocenila jeho pútavosť a historickú výpovednú
hodnotu. V kategórii mestských viaclistových nástenných kalendárov získal
Stropkov 3. miesto.
Ocenený kalendár je od prvotnej myšlienky, výberu fotografií, až po finálny
grafický návrh dielom kolektívu zamestnancov Mestského úradu.
Peter Novák, hovorca mesta Stropkov
inzercia

Veľká noc je zároveň aj časom na maľovanie kraslíc. Kraslice sú symbolom jari, nového rozkvitajúceho života, prebúdzajúceho sa prvého ročného
obdobia, tepla a svetla.
S týmito symbolmi sa oboznámili tretiaci ZŠ 8. mája vo Svidníku, ktorí navštívili
v dňoch 10.- 11. apríla Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a zároveň si
vyskúšali zdobenie vajíčok voskom. So žiakmi
pracovala veľmi zručná
a šikovná pani Kravcová, ktorá sa už niekoľko
rokov zaoberá zdobením
kraslíc. Šikovné rúčky
žiakov rýchlo pracovali so zohriatym včelím
voskom. Ich vzory pekne
zaplnili vajíčka, z ktorých sa po zafarbení stali
ozajstné kraslice, ktoré
budú zdobiť nejeden veľkonočný košík. Tretiačka
Julka Palková za všetkých tretiakov vraví: „Bol to veľmi pekný zážitok. Múzeu
a tete Kravcovej veľmi pekne ďakujeme!“
Aneta Vanátová

Stropkov má tretí najkrajší kalendár
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Z Krajskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov 2019
Mladí herci zo Svidníka postupujú na celoštátne kolo
Krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov 2019 - jej 43. ročník sa uskutočnil 11. apríla
v spoločenskej sále Domu kultúry mesta Stropkov.
Súťaže sa zúčastnilo osem súťažiacich kolektívov s celkovým počtom 150
členov. Výkony súťažiacich hodnotila 3 členná odborná porota menovaná

vedúcou odboru kultúry PSK, s predsedom Ľubomírom Šárikom a členkami
Ľubicou Bekéniovou a Maricou Harčarikovou. Súbežne pracovala aj 5 členná
detská porota menovaná primátorom mesta Stropkov. Súťaž organizačne a
materiálne zabezpečovalo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku,
Mesto Stropkov - odbor školstva a kultúry. Súťaž z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Hodnotenie:
V zlatom pásme sa umiestnili:
DDS SPAD pri ZUŠ vo Svidníku, ktorý zároveň získal priamy postup do celoštátneho kola súťaže; DDS ZVONČEKY z Kapušian III. pri SZUŠ Kapušany,
ktorý zároveň získal odporúčanie na postup do celoštátneho kola súťaže; DDS
Tote tam pri ZUŠ A. Cígera v Kežmarku; Dramatická skupina pri Spojenej
škole internátnej vo Vranove nad Topľou.
***
V striebornom pásme sa umiestnili:
DDS Trma vrma pri ZUŠ Letná v Poprade; LDO pri ZUŠ F. Veselého v
Stropkove; DDS Zarambarimburáci pri ZUŠ M. Moyzesa v Prešove; Diplom
za spracovanie sci- fi témy získal DDS pri SZUŠ v Bardejove.
Cenu mesta Stropkov, ktorú udelila detská porota získal DDS Zvončeky z
Kapušian III. Celoštátne kolo súťaže pod názvom Zlatá priadka sa uskutoční
22. - 26. mája 2019 v Šali.
(mb)

Vyhodnotili medzinárodnú výtvarnú súťaž NAŠI SUSEDIA
Žiaci výtvarného odboru ZUŠ vo Svidníku sa zapojili do IX. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti a mládež Podkarpatského vojvodstva a Prešovského kraja “NAŠI SUSEDIA - Čo
lieta po oblohe” 2019, ktorú zorganizoval Dom kultúry mládeže
v Rzeszowe. Súťaž je organizovaná v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszowom.
Hlavným cieľom tejto súťaže je nadväzovanie a rozvíjanie vzťahov a medzinárodnej spolupráce prostredníctvom kultúry a umenia. Špecifickými cieľmi sú
upevňovanie pozitívnych vzťahov a priateľstva medzi Slovákmi a Poliakmi,
ktorí bývajú v susedných regiónoch, podpora aktivít spojených s národnou
kultúrou Poľska a Slovenska, smerovanie perspektív rozvoja a spolupráce v
kontexte členstva v Európskej únii a rozvoj predstavivosti a tvorivého vyjadrovania detí a dospievajúcich. Hodnotiaca komisia vyhodnotila 534 výtvarných
prác z poľských a slovenských škôl. V silnej konkurencii poľských škôl bolo z
10 výtvarných prác, ktoré reprezentovali ZUŠ Svidník, ocenených sedem.
Slávnostné vyhodnotenie tejto medzinárodnej výtvarnej súťaže spojené s
otvorením výstavy sa uskutočnilo 12. apríla 2019 v Dome kultúry mládeže v
galérii Nový svet v Rzeszowe. Tento slávnostný okamih si osobne vychutnali

aj pozvaní žiaci s rodičmi zo svidníckej ZUŠ. Vyhodnoteniu a odovzdávaniu
cien predchádzal krátky program a príhovory riaditeľov MDK v Rzeszowe
Boguslawa Tomczaka a Domu kultúry vo Vranove Alfonza Kobielskeho.
V 1. kategórii získala 1. cenu Helena Semanišinová a čestné uznanie Zuzana Irlbeková. V 2. kategórii si čestné uznanie prevzala Marianna Kočišová.
Diplomy za zakvalifikovanie práce na výstave si osobne prevzali Veronika
Paraničová, Natália Hajduková, Martina Šimcová a Stela Haňaková s Ivetou
Jurkovou. Poďakovanie za prípravu žiakov do tejto súťaže obdŕžali aj učiteľky
ocenených žiakov Viera Guzlejová a Viera Skalková. Po slávnostnom obede
na ocenených čakali dvojhodinové výtvarné dielne zamerané na maľovanie
mandaly na plátno, ktoré si autori odniesli domov.
Výstava IX. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže “NAŠI SUSEDIA - Čo
lieta po oblohe” v galérii Nový svet v Rzeszowe potrvá do konca mája, aby
následne bola prevezená do vranovského Domu kultúry, kde bude k nahliadnutiu v júni 2019.
ZUŠ vo Svidníku
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Veľkonočná výzdoba v Stročíne
Prebúdzajúca sa príroda nám signalizuje, že prišla jar a s týmto ročným
obdobím sa neodmysliteľne spája sviatok Veľkej noci.
Príprava na tento kresťanský sviatok sa netýka len výzdoby domácností, ale
už aj verejných priestranstiev. Na Veľkú noc sme sa pripravili aj my, obyvatelia
obce Stročín. Veľkonočná výzdoba sa väčšinou spája len s interiérom nášho
domova, avšak my sme sa rozhodli ozdobiť aj intravilán obce. A pritom nemusí
ísť o nič drahé ani náročné. V súčasnosti máme možnosť zakúpiť si rôzne
dekorácie a jednoducho zabezpečiť výzdobu na rôzne udalosti. Starosta obce
Stročín Tibor Sluťak
spolu so zamestnancami obecného úradu sa však rozhodli
pripraviť veľkonočnú
výzdobu aj v obci Stročín, ale svojpomocne,
čo je o to krajšie a
zábavnejšie.
Dúfame, že sa nám
podarilo v obci vytvoriť
veľkonočnú atmosféru
a že naše výtvory potešili nie len tých najmenších, ale všetkých
obyvateľov obce.
Tibor Sluťak,
starosta
obce Stročín
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Ikonostas chrámu sv. Paraskievy v skanzene
SNM-MUK medzi 9 finalistami projektu Poklady Slovenska!
Nadácia VÚB v minulých dňoch posúdila 753 návrhov do projektu Poklady
Slovenska, spomedzi ktorých vybrala 9 finalistov. Medzi nimi je aj naša pamiatka - Ikonostas chrámu sv. Paraskievy v skanzene SNM-MUK.
Hlasovanie o to, kto získa grant do výšky 50 000 eur na reštaurovanie, bude
prebiehať od 15. do 28. apríla 2018 na www.nadaciavub.sk/poklady. Víťaz
hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane
od Nadácie VÚB financie na rekonštrukciu diela, ktoré je v jeho majetku/
správe.
Podporte naše vzácne dedičstvo, dajte svoj hlas pre Ikonostas chrámu sv.
Paraskievy v skanzene SNM-MUK!
Ďakujeme.
Ľudmila Ražina, kultúrno-propagačný manažér
SNM - Múzea ukrajinskej kultúry

Klub slovenských turistov Beskyd Svidník
POZVÁNKA
OTVORENIE 100 JARNÝCH KILOMETROV
nedeľa 28. apríla 2019
Trasa: Rakovčík - Grob - Ostrý vrch - Čierna hora - Svidník
Dĺžka: 16 km, Prevýšenie: 550 m
Odchod: 8.10 hod. z SAD Svidník
Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastné nebezpečie!
Informácie: Michal Hajduk - 0905 957 123

KST - BESKYD SVIDNÍK a Mesto SVIDNÍK

POZVÁNKA

pozýva
organizovaných aj neorganizovaných turistov
na individuálnu turistiku

39. ročníka PRECHODU NÍZKYCH BESKYD
KALINOV - ČERTIŽNE - DUKLA
Termín konania: streda 8. máj 2019

OBEC CERNINA, DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR v CERNINE
a DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR - ÚZEMNÝ VÝBOR SVIDNÍK
v spolupráci
s OKRESNÝM RIADITEĽSTVOM HASIČSKÉHO a ZÁCHRANNÉHO
ZBORU SVIDNÍK
MESTOM SVIDNÍK a OBCAMI KURIMKA, ROVNÉ a JURKOVÁ VOĽA
pod záštitou
Milana Majerského
predsedu Prešovského samosprávneho kraja
Vás pozývajú

na 26. ročník výstupu hasičov a širokej verejnosti
4. mája 2019 (sobota)
na staroslávnu horu MAKOVICA pri príležitosti
DŇA HASIČOV - sviatku sv. Floriána
a 74 rokov od ukončenia II. svetovej vojny
P R O G R A M:
09:30 - Zraz účastníkov
10:00 - Duchovný Molben
10:30 - Privítanie a príhovor, kladenie kytíc
11:00 - Súťaž v športových disciplínach
a vyhodnotenie súťaže
12:00 - Zapálenie vatry
12:10 - Kultúrny program
14:00 - Vylosovanie tomboly
Výstup je možné uskutočniť zo Svidníka, Jurkovej
Voli, Cerniny a z Kurimky. Čas trvania výstupu je od 45 minút až 1,5 hod.

Zraz účastníkov: Svidník: o 7.30 hod. na parkovisku
pred kinom Dukla Svidník
Trasa č.1: Kalinov - Haburské rašelinisko - Kameň - Čertižské sedlo - Kút
- Dukla, Dĺžka trasy: 35 km, Prevýšenie: 850 m
Trasa č. 2: Čertižné - Čertižské sedlo - Kút - Dukla, Dĺžka trasy: 16 km,
Prevýšenie: 300 m
Účastnícky poplatok za podanie guľášu: členovia KST 2 €, nečlenovia KST
3 €, TOM 1€.
Prihlášky: do 6. mája 2019, Michal Hajduk, Mierova 2197/47, 089 01 Svidník,
e-mail: hajduk@kst-beskyd.sk, 0905 957 123.
Trasa povedie štátnou hranicou, potrebný úradný dokument. Predpokladaný
odchod z Vyšného Komárnika o 16.30 hod. Každý účastník sa zúčastňuje
akcie na vlastné nebezpečie!

Kto daroval krv?
V stredu 17. apríla 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie
svidníckej nemocnice darovať krv 38 bezpríspevkových darcov:
Jaroslav Suvák (87), Valér Fedák (40), Jozef Gogoľ (22), Eva Kucerová
(51), Ladislav Čisar (60), Milan Lehocký (9), Peter Gič (26), Jozef Luberda
(36), Róbert Vateha (9), Marek Motyka (11), Radovan Bičej (47), Radovan
Bochmáč (9), Slavomír Kundrát (74), Dušan Slivka (38), Michal Jurek (12),
Zuzana Konárová (9), Ivana Gimová (prvodarca), Kristína Gonosová (2), Katarína Kľoceková (prvodarca), Marcel Hoľko (60), Paula Čurová (38), Lenka
Šimková (11), Marek Jesenský (23), Imrich Remeta (2), Vincent Miňo (38),
Milan Tchir (30), Miroslav Štoffa (43), Erik Zelinka (17), Tomáš Kostič (13),
Peter Sipľák (12), Martin Borovanský (2), Mária Borovanská (2), Filip Vašš
(2), Martina Michalková (prvodarca), Zuzana Štefaniková (prvodarca), Matúš
Pira (prvodarca), Milan Piršč (22), Martin Kuziak (44).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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Medziokresné futbalové súťaže
Prinášame výsledky medziokresných futbalových súťaží
okresov Svidník a Stropkov.
6. liga
Breznica - Kuková
2:1 (0:1)
Góly: Jakub Hurný, Marián Macko
(PK) - Ivan Lukáč
ŽK: Jakub Hurný - Ján Oravec, Matúš
Fedor
ČK: 0 - Šimon Fedor (po 2. ŽK),
Radoslav Ličák
Bukovce - Sitníky
0:1 (0:0)
Gól: Denis Polaščik
ŽK: 0

Chotča - Tisinec
0:3 (0:2)
Góly: Lukáš Bokšanský, Miloš Čepa,
Peter Skysľak
ŽK: Ján Kordoš - 0
Miňovce - Kalnište
1:2 (0:2)
Góly: Kristián Makaj - Tomáš Kovalčík, Branislav Halek
ŽK: 0
Lúčka - Stročín
5:1 (2:0)
Góly: Samuel Talian, Stanislav Sme-

III. LIGA

MŠK Vranov nad Topľou - 1. FK Svidník 4:3 (2:1)
Treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník sa v uplynulú sobotu predstavili vo Vranove nad Topľou, kde videli diváci hotovú gólovú
prestrelku.
Domáci viedli od 12. minúty, v 18.
minúte pridali svoj druhý gól z pokutového kopu, no o štyri minúty na to
Svidníčania zásluhou Košča znížili. V
druhom polčase sa všetko zaujímavé
odohrali až v samom závere. V 72.
minúte Vranovčania pridali tretí gól, na
čo reagovala hostia v 84. minúte gólom
Losieva. Mali tak veľkú šancu vyrovnať,
no v 89. minúte prišiel druhý pokutový
kop domácich a ich štvrtý gól. Svid-

níčania síce ešte v 90. minúte gólom
Goncharevicha znížili, no vyrovnať už
nedokázali. Zostava Svidníka: Mikluš
- Goncharevich, Zapotocký, Rohulskyi,
Jačisko, Ducár (83. Paňko), Losiev,
Košč, Lipak, Horbaj, K. Matkobiš.
Najbližšiu sobotu 28. apríla sa futbalisti Svidníka predstavia na domácom
trávniku. Od 16. hodiny ich súperom
bude FC Košice.
(pn)

Andrej Dudáš majstrom Slovenska novinárov
Dôkazom dobrej úrovne stolného tenisu v kraji pod Duklou je aj víťazstvo
hráča Školského športového klubu Centrál pri Spojenej škole vo Svidníku
Andreja Dudáša v 23. ročníku Majstrovstiev Slovenska novinárov v stolnom
tenise, ktoré boli 6. apríla v Považskej Bystrici. Majstrovstiev sa zúčastnilo
tridsaťtri mužov a šestnásť žien. Náš zástupca sa prebojoval až do finále
dvojhry, kde zvíťazil nad Antonom Martausom z TV Považie a získal zlatú
medailu a titul novinárskeho majstra SR na rok 2019. Novinár vo výslužbe Andrej Dudáš reprezentoval klub ŠŠK Centrál Svidník, mesto Svidník a OOSTZ
Svidník pod hlavičkou regionálneho týždenníka Dukla.
Miroslav Kurečko, predseda OOSTZ

tanka, Ľubomír Argay 2, Ján Leško
- Dávid Hnát
ŽK: Silvester Zavilla - 0
Lomné - Radoma
1:2 (1:1)
Tabuľka
1. Radoma 17 12 3 2 35:12 39
2. Sitníky
16 11 3 2 71:23 36
3. Tisinec
16 11 2 3 47:21 35
4. Breznica 17 9 5 3 41:18 32
5. Lúčka
17 10 1 6 58:33 31
6. Kalnište 16 10 1 5 31:28 31
7. Rovné
16 7 5 4 33:26 26
8. Kuková
17 6 1 10 28:30 19
9. Bukovce 17 5 1 11 24:47 16
10. Stročín 16 4 3 9 37:45 15
11. Lomné 17 4 2 11 21:53 14
12. Chotča 17 3 3 11 25:56 12

13. Miňovce 17 0 2 15 15:74

2

7. liga
Mestisko - Baňa
3:2 (1:1)
Góly: Maroš Buranovský, Marcel
Rokyta, Erik Cina (PK) - Kamil Cimbala 2
ŽK: 0
Gribov - Ladomirová
3:0 (kont.)
Tabuľka
1. Ladomirová 9 8 0 1 36:12 24
2. Gribov
10 6 1 3 32:15 19
3. Baňa
9 6 0 3 29:15 18
4. ŠK Orlík
9 3 0 6 15:22 9
5. Mestisko
9 3 0 6 21:29 9
6. Giraltovce
8 0 1 7 11:51 1

EXTRALIGA MUŽOV
TJ SLÁVIA SVIDNÍK - VKP BYSTRINA SPU NITRA 2:3
(-26, 14, -22, 20, -16) - stav série 0:2
Séria o bronz play-off Edymax extraligy mužov pokračovala v sobotu ďalším
stretnutím. Svidnícki volejbalisti po stredajšej prehre v Nitre privítali svojho
súpera na domácej palubovke. Nitrania vo Svidníku viedli 1:0 aj 2:1 na sety, no
domáci zakaždým vyrovnali a rozhodnúť musel tajbrejk. V ňom viedli hostia o
štyri body (11:7), ale domáci vyrovnali (14:14). Nitra napokon premenila piaty
mečbal, Svidník mečbalovú príležitosť nedostal. V stredu 24. apríla pod Zoborom môže Nitra rozhodnúť o triumfe v sérii a o zisku bronzových medailí.
Zostava Svidníka: Majcher, J. Hriňák, Ščerba, Matušovský, Pietrzak, Ciupa,
libero S. Paňko (Markovič, R. Vitko, Oleárnik). Tréner Svidníka Peter Tholt po
druhom zápase v sérii o bronz povedal: „Myslím si, že to bol divácky veľmi
atraktívny zápas, veľmi nás diváci hnali dopredu, tak ako celú sezónu.
Škoda, v tajbrejku nám chýbala za stavu 11:10 rozhodnosť. Súper to
využil a koncovku uhral lepšie. Zápas bol maximálne vyrovnaný. Ideme
ešte do Nitry, zabojujeme a snáď tu ešte sériu vrátime.“
(pn, svf)

Srdečné blahoželanie jubilantom
Šesťdesiatpäť rokov oslávili 14. apríla 2019 Ján Homza ,stolnotenisový
hráč ŠM TJ Staškovce a 15. apríla 2019 Rudolf Vavrek, hráč JMC Lužany
pri Topli.
OOSTZ Svidník im touto cestou želá predovšetkým pevné zdravie, lásku,
šťastie, rodinnú pohodu a ešte veľa, veľa rokov aktívnej činnosti za zelenými
stolmi.
K blahoželaniu sa pripájajú aj stolní tenisti ŠM TJ Staškovce a JMC Lužany
pri Topli.
Miroslav Kurečko, predseda OOSTZ Svidník

Úradná správa č. 27 zo dňa 18. apríla 2019
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 17. kola 6. ligy dospelých OOFZ a 12. kola 7. ligy dospelých OOFZ.
Ruší stretnutie 13. kola 7. ligy dospelých Gribov - Ladomirová dňa 21.4.2019
o 16.00 hod., z dôvodu oznámenia TJ Družstevník Ladomirová o nenastúpení
na stretnutie a zároveň kontumuje stretnutie Gribov - Ladomirová 3:0 kont.,
do pozornosti DK.
DK OOFZ:
Trestá hráča FK Miňovce - Vladimír Homoľa - 1196670 - DO pozastavením
výkonu športovej činnosti na 4 týždne nepodmienečne od 18.4.2019, podľa
DP čl. 48/1c,2b, poplatok 10,- EUR
Trestá FK Ladomirová finančnou pokutou 50,- eur, za nenastúpenie na

stretnutie 13. kola 7. ligy dospelých Gribov - Ladomirová, podľa RS 14/c,
poplatok 10,- Eur
KR a DZ OOFZ:
19. kolo - 6. liga dospelých - 28.4.2019 o 16.00 hod.:
Breznica - Bukovce (Gonos, Ličko - Holub) hrá sa v Miňovciach, Kuková
- Lomné (Ľ. Suchanič, Gombár - Burcák), Rovné - Lúčka (Fečo, Dovičák Kaščák), Stročín - Miňovce (Veselý, D. Špak - Mackanin), Kalnište - Chotča
(Brendza, Makarová - Hubáč), Tisinec - Sitníky (Džupin, Duhaň - Šafranko).
14. kolo - 7. liga dospelých - 28.4.2019 o 16.00 hod.:
Ladomirová - Mestisko (M. Suchanič), Baňa - Giraltovce (Šugár).
8. kolo - 4. liga dorastu - 27.4.2019 o 14.00 hod.:
Sitníky - Chotča (Duhaň), Miňovce - Radoma (Michalko).
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník
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Volejbalisti zo ZŠ 8. mája majstrami kraja
CVČ vo Svidníku zorganizovalo 11. apríla krajské kolo vo volejbale žiakov
ZŠ. Zúčastnilo sa ho 9 družstiev zo základných škôl prešovského kraja. V ne-

V uplynulých dňoch svoje
majstrovské stretnutia 17. a 18.
kola II. ligy skupiny B Východoslovenského futbalového zväzu
odohrali mladší a starší žiaci 1.
FK Svidník. Tu sú výsledky.
STARŠÍ ŽIACI U15

inzercia

TJ Sokol Ľubotice 1. FK Svidník 2:0 (1:0)
Zostava: Bobák - Šimco, Luščík,
Harakaľ, Gerek - Bajcura (56. Marcin),
Volohda, Jurčišin ( 25. Šamko) - Pančák, Vaškanin.
1. FK Svidník SAFI Prešov 3:3 (3:3)
Góly: Vaškanin 2, Patkaň.
Zostava: Bobák - M. Kamenický,

Luščík, Harakaľ, Šimco - Bajcura (35.
Jurčišin), Volohda (63. Marcin), Pančák, Patkaň - Gerek, Vaškanin.
MLADŠÍ ŽIACI U13
TJ Sokol Ľubotice 1. FK Svidník 2:3 (1:1)
Góly: Slivka, Cina, I. Kamenický.
Zostava: Marcišin - Olejár, Kamenický, Hnát, Baran - Miháľ, Cina, Slivka
- Marko, striedali: Čeremuga, Fedák,
Macko, Moroz.
1. FK Svidník SAFI Prešov 4:0 (2:0)
Góly: Miháľ, Slivka, Marko, Kamenický.
Zostava: Marcišin - Olejár, Kamenický, Hnát, Baran - Miháľ, Cina, Slivka
- Čeremuga, striedali: Marko, Fedák,
Macko, Moroz a Berežňák.
(tv)

inzercia

Žiaci v kopačkách

ľahkých súbojoch sa nakoniec zlato podarilo vybojovať svidníckym chlapcom
zo ZŠ 8. mája. Vo finálovej skupine postupne zdolali rovesníkov z Humenného
a Prešova zhodne 2: 0.
K tomuto skvelému výsledku im blahoželáme
a držíme palce pri reprezentácii školy i nášho
mesta na Majstrovstvách Slovenska.
Výsledky okresného kola Biologickej olympiády:
Geológia: 1. Natália Tkáčová (ZŠ Giraltovce),
Botanika: 1. Viktória Rozputinská (SZŠ Giraltovce), 2. Petronela Vargová (ZŠ Giraltovce),
3. Nella Čmilňáková (SZŠ Giraltovce), Zoológia:
1. Bianka Brudňáková (SZŠ Giraltovce), 2. Lívia
Malíková (ZŠ Giraltovce), 3. Vanessa Kačmárová (ZŠ Giraltovce), Výsledky okresného kola
Matematickej olympiády žiakov ZŠ: Z6: 1. Lívia
Čordášová (ZŠ Karpatská), 2. Aaron Bzdil (ZŠ
Giraltovce), 3. Peter Breja (ZŠ Kračúnovce), Z7:
1. Sofia Kravcová (SZŠ Giraltovce), 1. Damián
Tomáš (ZŠ Kračúnovce), 3. Kristína Potomová
(Spojená škola), 3. Ľubomír Mihalkanin (ZŠ Karpatská), 3. Emma Mihaličová (CZŠ sv. Juraja).
Srdečne blahoželáme postupujúcim do krajského kola.
(cvč)

Riaditeľstvo Základnej školy, Komenského 307/22 vo Svidníku v dňoch
24. a 25. apríla 2019 o 14. hod. uskutoční výber žiakov do športových tried.
Chlapci so zameraním na futbal, dievčatá so zameraním na volejbal. Výberu
sa môžu zúčastniť žiaci a žiačky štvrtého ročníka. Kritéria na prijatie žiakov
do športových tried a žiadosť sú na oficiálnej stránke našej školy:
https://skkom.edupage.org/
Helena Lacová, riaditeľka školy
inzercia
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www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE:
23. apríla: Lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
24. apríla: Lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
25. apríla: Lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
26. apríla: Lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
27. apríla: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
28. apríla: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)

STOMATOLÓGOVIA:
27. a 28. apríla 2019: MUDr. Peter Breznoščák - MUDr. Pribulu 412/4 v Nemocnici vo Svidníku.
Stomatologické pohotovostné služby sú v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., v
nedeľu a počas sviatkov od 9.00 do 11.00 hod.

POHOTOVOSŤ LEKÁR:
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti:
054/786 05 38.

SVÄTÉ OMŠE, LITURGIE A ZHROMAŽDENIA
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL
Svidník: Pondelok: 18.00 hod., Utorok: 18.00 hod., Streda: 6.30, 18.00 hod.,
Štvrtok: 6.30, 18.00 hod. (po sv. omši adorácia), Piatok: 6.30, 18.00 (za účasti
detí), Sobota: 8.00 hod., Domov dôchodcov 15.30 hod., Nemocnica 16.30 hod.,
Nedeľa: 8.00, 10.30, 18.00 hod., Mestisko: Streda: 16.30 hod., Piatok: 16.30
hod., Nedeľa: 9.15 hod. Rozpis sv. omší nájdete aj na internetovej stránke www.
svidnik.rimkat.sk
PRAVOSLÁVNY CHRÁM
Spoločné bohoslužby od Veľkého štvrtka do Voskresenia Isusa Christa
25.4.2019 - Velikyj četver: o 17.00 hod. - Strasti Hospodni, 26.4.2019 - Velika
Piatnica: 6.00 hod. - Carsky časy, 17.00 hod. Večerňa a položenie Isusa Christa
do hrobu, 27.4.2019 - Velika Sobota: 6.00 hod. Liturgia Vasiľa Velikého s večerňou, 28. apríla 2019 - Pascha Hospodňa - Voskresenije Hospoda našeho Isusa
Christa: 5.00 hod. Voskresná Utreňa, 6.30 hod. 1. sv. liturgia, 8.45 hod. osvjašč.
paschy, Svitlyj pondiľok: 7.00 hod. sv. liturgia - prot. J. Pajkoš, 9.00 hod. Utreňa,
10.00 hod. sv. liturgia - prot. J. Sovič, Svitlyj Utorok: 6.00 hod. sv. liturgia - prot. J.
Pajkoš, 8.00 hod. Utreňa, 9.00 hod. sv. liturgia - prot. J. Sovič.
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
Svetlý utorok, sv. veľkomučeník Juraj, 23. apríl: 7.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Juraj, Viera, 18.00 hod.: * František, Anna, Martin, Katarína,
Ľuboš, Aneta, Gréta, 18.45 hod.: večiereň, Svetlá streda 24. apríl: 6.30 hod.: *
Drahoslava, 7.15 hod.: čas, 18.00 hod.: * Jaroslav s rodinou, 18.45 hod.: večiereň,
Svetlý štvrtok 25. apríl: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 8.30 hod.: Czš, 12.00
hod.: † Michal, Michal, Paraska, 17.15 hod.: Sv. ruženec za závislých, 18.00 hod.:
† Jozef, Anna, 18.45 hod.: večiereň, Svetlý piatok, voľnica, 26. apríl: 6.30 hod.:
† Demeter, Mária, Peter, Anna, Mária, 7.15 hod.: čas, 17.15 hod.: detský zborik
v chráme, 18.00 hod.: Erik, Slavomíra, Erik, Lukas, 18.45 hod.: večiereň, 18.45
hod.: stretko mládeže, Svetlá sobota 27. apríl: 8.00 hod.: * Táňa s rod., * Mária
s rod., 18.00 hod.: komorný koncert, Nedeľa o Tomášovi 28. apríl: 7.00 hod.: sv.
ruženec + 1. čas, 8.00 hod.: * za farské spoločenstvo sl., 9.15 hod.: Czš, 10.30
hod.: * Dávid csl., 14.30 hod.: večiereň + korunka k bm, 18.00 hod.: * Michal,
Slavomíra s rodinami sl.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 22.4.: 9:00 Za farnosť, Utorok 23.4.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Emila a Kvetu, Streda 24.4.: 18:00 + Milan, Štvrtok 25.4.: 7:00 Za
zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu, Piatok 26.4.: 18:00 + Ján, Sobota
27.4.: 7:00 + Mária, Ján, Nedeľa 28.4.: 9:00 Za farnosť.
SÁLA KRÁĽOVSTVA JEHOVOVÝCH SVEDKOV
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042
vo Svidníku takto: Štvrtok 25. apríla o 18.00 hod.: Náš kresťanský život a služba: - 1.Korinťanom 14 -16 kap., - Boh bude „každému všetkým, - 1. Korintanom
15:26 - Smrť bude zničená, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o
Jehovovi?, o 19. hod.: Zborové štúdium Biblie: Ježiš sa, nedopustil sa žiadneho
hriechu, Nedeľa 28. apríla o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Choď cestou
rýdzosti, Hlavné myšlienky: - Čo znamená ísť cestou rýdzosti, - Ako si môžeme
zachovať rýdzosť, - Choď cestou rýdzosti a vyhneš sa katastrofe, - Vzdávaj Bohu
slávu tým, že ďalej pôjdeš cestou rýdzosti.

o d 2 2 . a p r í l a 2 019
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách
v mesiaci apríl 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice
vo Svidníku s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

HAROLDOVÁ, Veronika: Sám sebe architektom.
Praha, Ottovo nakladatelství 2019. 256 s.
Výpravná kniha Sám sebe architektom by sa rada
stala užitočným sprievodcom a pomocníkom pri
riešení otázok spojených so zariaďovaním obytných priestorov. Publikácia je rozdelená na štyri
hlavné kapitoly, ktoré sa interiéru venujú najprv
„zvonku“ a postupne prenikajú smerom „dovnútra“.
Oboznamujú čitateľa s hlavnými metódami práce
interiérového dizajnéra a poskytujú konkrétne
rady ohľadne koncepčného a funkčného riešenia
priestoru, zariaďovania interiéru a jeho detailného
dotvárania nábytkovými solitérmi a doplnkami.
Podrobne vysvetľujú napríklad význam osvetlenia v
interiéri, pôsobenie materiálov, farieb, tvarov a proporcií až po vplyv najmenšieho obrázka či dokonca
sviečky. Jednotlivé témy sú doplnené nápaditými, praktickými typmi a radami
aj názornými pôdorysmi a bohato ilustrované atraktívnymi fotografiami.

NICHOLSON, Jack
Jack Nicholson, americký herec sa narodil 22.4.1947 v Neptune, New Jersey.
Počínajúc úlohou Mc Murphyho v Prelete nad kukučím hniezdom sa zaradil
k najlepšie plateným hollywoodskym hviezdam a považujú ho za jedného z
najtvárnejších amerických hercov. Hrával hlavne úlohy psychopatov blízkych
šialenstvu, no bol predurčený na úlohy impulzívneho antihrdinu s provokujúcou charizmou. Ďalší veľký úspech zaznamenal ako súkromný detektív v
klasickom kriminálnom filme Čínska štvrť v réžii R. Polanského. Vynikajúce
výkony podal vo filmoch Žiarenie, Poštár zvoní vždy dvakrát, Červení a v
mafiánskom epose Česť rodiny Prizziovcov. Posledné dve úlohy mu priniesli
nomináciu na Oscara. Ďalšie známe filmy sú o.i. Pálenie záhy, Čarodejnice z
Eastwicku, Otázka cti, Roky nežnosti a Lepšie sa to nedá, za ktorý bol znovu
ocenený Oscarom.

PRONSKÁ Jana (24.4.1972-)
Patrí medzi najúspešnejšie slovenské autorky píšuce historické romance.
Vyštudovala Strednú priemyselnú školu banícku a geologickú v Spišskej Novej
Vsi. Vyše dvadsať rokov pracovala ako ekonómka v rodinnej firme. Miluje
romantické príbehy a svoje inšpirácie čerpá najmä zo stredoveku. Prvým románom autorky bola Zlatníkova chovanica. Po nej nasledovali knihy Bosorkina
dcéra, Láska a česť, Hriech prvej noci, Zradná ľúbosť, Prekliata láska, Kliatba,
Krvavý erb, Rytierova česť, Čierna vdova, Verenica, Janičiarova žena, Rebelka, Kumánska princezná, Srdcom a mečom, Diablova zajatkyňa, Jorga.

Murári:
- Počúvaj, Gejza, vidíš tam hore na
lešení tú muchu?
- Nevidím.
- Tak končíme s robotou.
Je veľmi zlá viditeľnosť.

Podduklianske novinky

Čo premieta Kino Dukla?
ZAMILOVANÁ GLORIA
PIATOK 26. APRÍLA O 20. HODINE

Romantický film o tom, že láska prichádza nečakane, že vzťahy sú zložité v
každom veku a že vás nič nepoloží, pokiaľ neprestanete naplno žiť.
Réžia: Sebastián Lelio • Scenár: Sebastián Lelio, Alice Johnson Boher •
Producent: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Sebastián Lelio • Hudba:
Matthew Herbert • Hrajú:Julianne Moore, John Turturro, Michael Cera, Jeanne
Tripplehorn, Sean Astin
Gloria je rozvedená päťdesiatnička s už dospelými deťmi a nudným kancelárskym životom. Po večeroch sa však rada odviaže v klube na tanečnom
parkete, kde raz stretáva Arnolda. Gloria sa doňho nečakane zamiluje a po
rokoch opäť zažíva radosti i strasti nového ľúbostného vzťahu, ktorý ju ovplyvní
viac, než je ochotná si priznať.
Romantický, 101 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur

SHAZAM!
SOBOTA 27. APRÍLA O 20. HODINE

Infoservis

23. apríl 2019

Povedz to slovo
Réžia: David F. Sandberg • Hrajú: Zachary Levi, Mark Strong, Ron Cephas
Jones, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Cooper Andrews, Marta Milans, Andi
Osho, Lotta Losten, Ava Preston, Jovan Armand, Djimon Hounsou, Asher
Angel, Ian Chen, Carson MacCormac, Faithe Herman
Billy pracuje ako reportér v rádiu. Stretne ho niečo, o čom sa mu ani v
najdivokejším sne nesnívalo.
Bol vybraný mocným kúzelníkom Shazamem aby sa stal
superhrdinom, ktorý bude
bojovať proti nespravodlivosti
a obhajovať spravodlivosť
a pravdu. Bude obdarený
schopnosťami od šiestich
mýtických postáv. Múdrosťou
ako Šalamún, silou Hercula,
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výdržou Atlasa, mocou Dia, odvahou Achilla a rýchlosťou Merkúra. Tak sa
z neznámeho mladíka stane Captain Marvel, ktorého svet prvýkrát uvidel v
roku 1940 v komiksovom zošite Whiz Comics.
Akčný, 132 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur

PRINC KRASOŇ
NEDEĽA 28. APRÍLA O 16. HODINE

Čo majú spoločné Snehulienka, Šípková Ruženka či Popoluška?
Réžia: Ross Venokur • Hrajú: Wilmer Valderrama, Ashley Tisdale, Demi Lovato, Tara Strong, John Cleese, Jim Cummings, Jillian Bell, Sia, Avril Lavigne,
Steve Aoki, Keyshia Cole
Čo majú spoločné Snehulienka, Šípková Ruženka či Popoluška?
Všetky sú zaľúbené do Princa Krasoňa. Ešte keď bol malý chlapček, zlomyseľne ho zakliala zlá kráľovná.
Odvtedy sa do neho každé
dievča v kráľovstve beznádejne zaľúbi. Aby prelomil
kliatbu a našiel pravú lásku,
vydá sa na dobrodružnú cestu.
Spoločnosť mu robí neznámy
cudzinec Lenny o ktorom ani
netuší, že to v skutočnosti
dievča Lenore, prezlečené
za chlapca a jediné dievča v krajine na ktorú kliatba neplatí. Rozprávka od
tvorcov Shrek prinesie vtipný príbeh pre celú rodinu o odvážnych a správnych
rozhodnutiach či pravej láske...
Animovaný, 90 minút, slovenský dabing, vstupné: 5 eur
97. (Podduklianske o)svetové kino
Leto (ČSFD 82%)
24. apríla o 19. hodine
O filme:
Leningrad, začiatok osemdesiatych
rokov. Neoficiálnou hudobnou scénou
hýbu miestni nasledovníci Lou Reeda,
Iggyho Popa, Bowieho alebo Talking
Heads. Patrí k nim aj mladý Viktor.
Keď sa stretáva so svojím idolom Mikom a jeho krásnou ženou Natašou,
začína leto plné hudby, priateľstva a
zakázanej lásky.
Réžia: Kirill Serebrennikov, žáner:
Životopisný / Hudobný / Romantický, Rusko / Francúzsko, 2018, 126
min, MP: 12+, vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €
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