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Predseda PSK Milan Majerský na výjazde v okrese Svidník
Prioritou je dobudovanie ciest a rozvoj turizmu
Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci
svojich plánovaných výjazdov navštívil vo štvrtok 25. apríla
Svidník. So starostami, zástupcami firiem a organizácií z regiónu
diskutoval o aktuálnych problémoch, ale aj o potenciáli tohto
takmer 33-tisícového okresu.
Na pracovnom stretnutí zástupcov verejnej i miestnej samosprávy, ako aj
ostatných aktérov miestneho rozvoja sa hovorilo o najslabších miestach regiónu, ale aj možnostiach a formách pomoci zo strany krajskej samosprávy.
„Samozrejme, nie je to otázka jedného stretnutia, ale je potrebné niekde začať
a hľadať spoločne riešenia, ako tento región oživiť. Svidnícky okres patrí k
najmenej rozvinutým v Prešovskom kraji, preto je dôležité priamo na mieste
spoznať názory ľudí, ktorí tu žijú. Nechceme pritom len pasívne načúvať, ale
aj aktívne prispieť k zlepšeniu jeho pozície i naštartovaniu ďalšieho rozvoja,“
uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Ako dodal, prioritou tohto okresu je dobudovanie dopravnej infraštruktúry
a najmä severného obchvatu R4. „Aj keď krajská samospráva nemá priamy
dosah, zasadzujeme sa o to, aby štát túto agendu urýchlil a zabezpečil prípravu tejto strategickej stavby na všetkých úsekoch územia kraja. Čo sa týka
ciest II. a III. triedy, ktoré spravujeme, vlani sme v okrese zrekonštruovali 10
kilometrov za 2,2 milióna eur a tento rok plánujeme
vynaložiť na tento účel ďalších 1,6 milióna eur,“ priblížil
predseda PSK.
Medzi plánovanými investíciami v tomto roku je rekonštrukcia mosta v Ladomirovej, úseky ciest Mestisko
- Svidník, Hrabovčík - Rovné, Kapišová - Kružlová, Hunkovce - Korejovce, Ladomirova - Vagrinec či odstránenie
bodových nedostatkov na ceste za obcou Hunkovce.
Jednou z diskutovaných tém stretnutia bolo aj školstvo,
konkrétne duálne vzdelávanie a najmä optimalizácia
siete stredných škôl. To sa v prípade okresu týka
Strednej odbornej školy technickej vo Svidníku, ktorá
by mala byť v novom školskom roku vyradená zo siete
škôl a zlúčená so SOŠ polytechnickou a služieb arm.
gen. L. Svobodu.

Jednou z diskutovaných tém bolo aj školstvo. Župan sa stretol
so svidníckymi gymnazistami

Milan Majerský s primátorkou Marcelou Ivančovou a krajským
poslancom Jánom Hirčkom

„Ambíciou samosprávy je školy v celom kraji optimalizovať, predovšetkým
ich zlučovať a pritom zachovávať
žiadané odbory. Cieľom je vytvoriť
lepšie podmienky pre žiakov a pedagógov, zároveň efektívne využívať
budovy a skvalitňovať vyučovací
proces. Verím, že regulácia počtu škôl
nebude strašiakom, ale nevyhnutným
opatrením, ktoré bude rešpektovať
klesajúci demografický vývoj, potreby
trhu práce a napokon aj volanie po
kvalitnom školstve,“ uviedol predseda
kraja. Ten informoval, že zmenou
zriaďovateľa - z PSK na mesto Giraltovce, by malo prejsť aj Gymnázium
v Giraltovciach.
Prešovský župan s účastníkmi
stretnutia debatoval aj o rozvoji cestovného ruchu, budovaní cyklotrás a
konkrétnych projektoch podporujúcich
turistický potenciál regiónu. Vyzdvihol
najmä poznávací turizmus rozvíjajúci
sa vďaka množstvu kultúrnych, sakrálnych a vojenských pamiatok.
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Predseda PSK Milan Majerský na výjazde v okrese Svidník
Svidnícky okres je pritom úspešný aj pri získavaní eurofondov v rámci cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce a programu Interreg. Aktuálne je podporený projekt mesta Svidník Bohatstvo rozmanitosti - vytvorenie cezhraničného
turistického produktu založeného na kultúrnom dedičstve Lemkov a Rusínov,
ktorý s príspevkom 836 tisíc eur pomôže na pohraničí vybudovať rôzne prvky
infraštruktúry i podmienky pre voľnočasové aktivity. Mesto sa bude angažovať
aj v ďalšej úspešnej iniciatíve zameranej na celoživotné vzdelávanie, získanie
zručností a vedomostí v cestovnom ruchu. Podpora z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja tu predstavuje čiastku 684 tisíc eur.
„Program cezhraničnej spolupráce vnímame ako významný a efektívny
nástroj pomoci regiónom, do ktorej vieme z pozície krajskej samosprávy
aktívne zasiahnuť či už konzultáciami, poradenstvom, ale aj spoluprácou
s technickým sekretariátom v Krakove. Úspešné čerpanie prostriedkov z
programov EÚ je napokon dobrou vizitkou nielen žiadateľov a ich dôkladnej
prípravy, ale i kraja a práce nášho Regionálneho kontaktného bodu i členov
monitorovacieho výboru,“ priblížil M. Majerský.
V rámci regionálneho výjazdu navštívil župan gymnázium vo Svidníku, Nemocnicu arm. generála L. Svobodu a firmu PSS Svidník. Rovnako absolvoval
stretnutia so štatutármi dvoch inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
kde sú tohto roku smerované najvýznamnejšie investície. V Senior dome

Majiteľ kúpaliska Aquaruthenia Jozef Kráľ
hovoril o rozvoji turizmu

Svida sa pripravuje rekonštrukcia administratívnej budovy za približne 131
tisíc eur a v Podduklianskom osvetovom stredisku sa dokončí prístavba a
vybudovanie bezbariérových priestorov pre kultúrne a vzdelávacie aktivity
za takmer 500 tisíc eur.
Okres Svidník bol po Starej Ľubovni a Medzilaborciach treťou zastávkou
predsedu PSK Milana Majerského v kraji od začiatku roka. Najbližšie sa
prešovský župan vyberie do okresu Humenné.
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Starostka obce Cernina Helena Madzinová pozvala župana
na výstup na staroslávnu horu Makovica

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja priniesli županovi drobné pozornosti
súvisiace s kampaňou boja proti plastom
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Podduklianske osvetové stredisko kompletne zrekonštruujú
Po prehliadke priestorov Podduklianskeho osvetového strediska vrátane rozostavanej budovy prešovský župan Milan Majerský
potvrdil, že rekonštruovať sa bude aj hlavná, historická budova
tejto kultúrnej ustanovizne.
„Podduklianske osvetové stredisko bude rekonštruované. Vieme veľmi
dobre, že kultúra má v tomto regióne veľmi silné slovo. Je tu veľa kultúrnych
inštitúcií, kultúrnych spolkov, združení a treba ich istotne podporovať. Práve
preto ideme rekonštruovať Podduklianske osvetové stredisko, aby všetci mali
kde trénovať, nacvičovať svoje programy, ktoré potom budú prospešné nielen
pre ľudí v tomto okrese.“ Pripomeňme, že prístavbu budovy Podduklianskeho
osvetového strediska vo Svidníku by mohli sprístupniť v jeseni. Už skôr nás
o tom informovala riaditeľka Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku Mária Pajzinková. Podľa jej slov z 500-tisíc eur, ktoré Podduklianskemu
osvetovému stredisku poskytol zriaďovateľ, teda Prešovský samosprávny kraj,
už v minulom roku preinvestovali zhruba 300-tisíc eur. Ostáva asi 200-tisíc
a ďalších 200-tisíc eur by mali krajskí poslanci vyčleniť aj v rozpočte kraja
na tento rok. Dokončiť treba fasádu, vzduchotechniku, prepojenie s hlavnou,
historickou budovou svidníckej osvety a zrealizovať treba napríklad aj stanovené protipožiarne opatrenia, terénne úpravy a podobne. Podľa slov Márie
Pajzinkovej, ak všetko pôjde hladko, v jeseni by mala byť prístavba hotová a
funkčná. „Beriem to tak, že v októbri je každoročne deň osvetových pracovníkov, tak nám to hádam vyjde oficiálne otvoriť niekedy v tomto období. Bude
to chcieť, samozrejme, ešte interiérové vybavenie, no to už budeme riešiť
priebežne v priebehu roka, napríklad aj cez rôzne granty, ktoré sú každoročné
vyhlásené,“ povedala Mária Pajzinková.
V prístavbe budovy Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku po
dokončení na prízemí vznikne multifunkčný priestor na výstavy, koncerty,
diskusie, súťaže či filmový klub a na poschodí bude klasická tanečná sála

s rozlohou asi 200 metrov štvorcových a takisto aj hudobná miestnosť pre
hudobnú zložku folklórny súborov Makovica a Makovička. „Náš zámer je, že
táto tanečná sála nebude slúžiť len Makovici a Makovičke, ale aj akýmkoľvek
iným tanečným zoskupeniam pôsobiacim vo Svidníku,“ dodala riaditeľka
Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku Mária Pajzinková, podľa
ktorej prístavba prinesie aj istú pridanú hodnotu, a to tým, že vďaka výťahu
a prepojeniu s historickou budovou bude mať aj tá bezbariérový prístup, čo
doteraz chýbalo. „Plánujeme to dokončiť tak, aby bolo celé toto stredisko
komplexné a malo dôstojné prostredie pre všetkých,“ podotkol po návšteva
Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku predseda Prešovského
samosprávneho kraja Milan Majerský.
(ps)

V prístavbe budovy Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku po
dokončení na prízemí vznikne multifunkčný priestor na výstavy, koncerty,
diskusie, súťaže či filmový klub a na poschodí bude klasická tanečná sála
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Podľa župana Milana Majerského Najvyšší kontrolný úrad
kontroluje zmluvy súvisiace s nemocnicou a pôrodnicou
Už pred niekoľkými týždňami sme po ostatnom zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na našich
stránkach písali, že Prešovský samosprávny kraj nepochodil
s výzvou, aby spoločnosť Svet zdravia obnovila pôrodnicu v
nemocnici vo Svidníku.
Skonštatovali sme, že Prešovský samosprávny kraj ani nebude zisťovať,
či spoločnosť neporušila podmienky, za ktorých pred rokmi nemocnicu kraj
odovzdal. Predseda Dozornej rady nemocnice a zároveň krajský poslanec za
okres Svidník Ján Vook chcel, aby sa na to pozrel Najvyšší kontrolný úrad.

Poslanci to neschválili, keďže ich pri hlasovaní o jeho návrhu bolo v rokovacej
miestnosti málo. „Je mi veľmi ľúto, že nevieme nájsť proste odpoveď, či došlo
k nejakým pochybeniam, nedošlo. Logické je, že ak je v uznesení alebo v
zmluve, že nedôjde k obmedzeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti a
dôjde k zrušeniu oddelenia, neviem, ako si to ja mám vysvetľovať,“ reagoval
po hlasovaní krajského parlamentu Ján Vook.
Minulý týždeň bol vo Svidníku predseda PSK Milan Majerský, ktorý navštívil
aj nemocnicu. V rozhovore pre médiá potvrdil, že kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu predsa len prebieha. „V súčasnej dobe prebieha aj kontrola
z Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá preveruje všetky zmluvy a uvidíme,
ako dopadne celý tento proces.“ Nás zaujímalo, na
základe čoho kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu
na Úrad Prešovského samosprávneho kraja prišla, keď
takýto návrh poslanca Jána Vooka, ako sme už uviedli,
nebol schválený. „Je to iniciatíva Odboru zdravotníctva
Úradu PSK, kde som dal pokyn novej pani vedúcej, aby
naozaj dôsledne skontrolovala a poskytla všetky možné
podklady a materiály na to, aby nemocnica pre tento
okres bola zachovaná a aby neboli ohrozované ďalšie
oddelenia,“ vyhlásil Milan Majerský, ktorý stále verí aj v
možnosť obnovenia činnosti svidníckej pôrodnice.
„Ja som človek nádeje a vždy dávam šancu na to, aby
sa to, čo sa pokazilo, vrátilo späť a vravím, máme teraz
prebiehajúci proces kontrol všetkých zmlúv, uvidíme,
ako to dopadne,“ dodal prešovský župan.
(ps)

Predseda PSK Milan Majerský navštívil aj nemocnicu

Milan Majerský nevylučuje
personálne zmeny vo Svidníku
Od nástupu Milana Majerského do funkcie predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v decembri 2017 došlo v organizáciách v okrese Svidník, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK k jednej významnej personálne zmene.
Je ňou zmena na poste riaditeľa
Senior domu Svida vo Svidníku, kde
Adriána Labuna vo funkcii riaditeľa
vystriedal Jaroslav Ivančo. Ostatní
riaditelia, pôsobiaci vo funkciách
dlhé roky, ostali na svojich miestach.
Aj toto komentoval počas svojho minulotýždňového výjazdu vo Svidníku
župan Milan Majerský.
„Personálne zmeny budú živou
otázkou stále a personálne zmeny budem presadzovať v čase, keď niekto
dovŕši dôchodkový vek alebo keď sa
dopustí nejakého vážneho deliktu a
v iných otázkach neplánujem vážne
personálne zmeny. Hlavné personálne zmeny prebehli na začiatku môjho
funkčného obdobia, keď som nastúpil
do funkcie župana a myslím že neboli
až také rozsiahle, ako mnohí ľudia čakali a mysleli si, že budú. Chcel som,
aby ľudia spolupracovali na nastavení

systému, ktorý som stanovil,“ vysvetlil
Milan Majerský.
Pripomeňme, že vo Svidníku popri
stredných školách pod Prešovský samosprávny kraj patria Podduklianske
osvetové stredisko, kde je dlhoročnou
riaditeľkou Mária Pajzinková, ďalej
Podduklianska knižnica s dlhoročným
riaditeľom Kamilom Beňkom a Správy
a údržba ciest PSK - oblasť Svidník
rovnako s dlhoročným riaditeľom
Milanom Cocuľom. Ich sa personálne zmeny zatiaľ nedotkli. Ako to vidí
predseda PSK Milan Majerský?
„Ak príde niektorý z týchto našich
vedúcich zamestnancov do dôchodkového veku, tak, samozrejme, poďakujeme za dlhoročnú prácu. Naozaj,
ak tam je všeobecná spokojnosť,
tak nie je v pláne niekoho prepúšťať
alebo škandalizovať, toto určite nie je
môj štýl.“
(ps)

Pozrieť sa bol aj v zariadení pre seniorov

Okres Svidník najviac ťažia cesty
Svoj výjazd v okrese Svidník hodnotil predseda Prešovského
samosprávneho kraja Milan Majerský po stretnutí so starostami, podnikateľmi a riaditeľmi inštitúcií, ktoré trvalo takmer dve
hodiny.
„Okres Svidník, tak ako to bolo
viackrát povedané z viacerých úst,
je ťažko skúšaný okres a nielen v
súčasnej dobe, ale aj historicky, vývojovo. Práve preto by som bol veľmi
rád, ak by sme v rámci Prešovského
samosprávneho kraja, v rámci našich
inštitúcií urobili čo najviac pre rozvoj
tohto okresu.“
Hádam najviac bola počas diskusie
spomínaná téma rekonštrukcie ciest.
Podľa župana Milana Majerského
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK
presne povedal, ktoré úseky ciest
sa budú v tomto roku rekonštruovať.

„Vyčlenili sme na cesty v celom kraji
1,6 milióna eur, pričom v minulom
roku to bolo okolo dvoch miliónov eur
a, samozrejme, do konca volebného
obdobia je tak pripravený plán, aby
všetky havarijné a nevyhovujúce
stavy ciest boli odstránené,“ zdôraznil
Milan Majerský, podľa ktorého počas
diskusie zaznelo viacero zaujímavých
podnetov, no dodal, že o mnohých už
vedel. „Máme poslancov, ktorí zastupujú tento okres a tí nám konkrétne
podnety prinášajú priamo na zastupiteľstvo alebo na príslušné komisie,“
vysvetlil Milan Majerský.
(ps)
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Reakcia na vyjadrenie primátorky k porušeniu zákona pri podpise zmlúv
Veci sa však k lepšiemu dajú zmeniť vždy a všade. Chyby sú
prirodzenou súčasťou nášho života. Osvedčeným spôsobom,
ako sa chybám vyvarovať a poučiť sa, je pripustiť svoje vlastné
chyby. Pri podpisovaní nájomných zmlúv došlo zo strany primátorky Marcely Ivančovej k chybám.
Dňa 27.2.2019 som sa na zasadnutí
MsZ opýtal pani primátorky, či sa v
nových zásadách myslí na opätovné
podpisovanie nájomných zmlúv - reťazenie. V tom čase som už vedel, že takéto zmluvy pani primátorka Ivančová
podpísala. Jej okamžitá reakcia bola:
„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 prosím, nevytváraj
dopredu nejaký dojem, že máme tu
všetci záujem podvádzať a nejakým
spôsobom klamať.“
Aj podľa následných tvrdení prednostu MsU Miroslava Nováka je to
obchádzanie a porušovanie zákona. Hneď po skončení zasadnutia
27.2.2019 som informoval prednostu
MsÚ Miroslava Nováka, že také zmluvy už primátorka podpísala a porušila
tým zákon. Ale keď sa to už nebude
opakovať, tak sa na to už nebudem
pýtať. Primátorka Marcela Ivančová
podpisovala zmluvy ďalej, predlžovala
ich o rok a zrejme porušila zákon.
Upozornil som na to na nasledujúcom
zasadnutí zastupiteľstva. Skoro po 2

týždňoch od konania zastupiteľstva
som si v novinách prečítal článok
primátorky Marcely Ivančovej ku
kauze reťazenie zmlúv. Ostal som z
jej tvrdení rozčarovaný.
1. Klamstvo. V novinách som sa dočítal, že
primátorka sa ostro ohradila voči mojim slovám a
svoje tvrdenia podporila
dôkazmi. Ale primátorka
sa na zasadnutí ohľadom podpísania zmlúv
neohradila ani jedným
slovom voči mojim tvrdeniam.
2. Klamstvo. Primátorka
svoje tvrdenia podporila
dôkazmi. Akými? Len
zverejnila 12 zmlúv kde
sama potvrdila, že došlo
porušeniu zákona. Ale
takých zmlúv existuje
minimálne 15-17.
3. Klamstvo. Primátorka tvrdí, že
už pri rýchlom preštudovaní daných
zmlúv je jasné, že ide o malé priestory
prevažne v AB-čke. Ale minimálne
10 zmlúv sa vôbec netýka priestorov

AB a napríklad v jednom prípade sa
jedná o opätovný prenájom nebytových priestorov o celkovej ploche 1
150 m2. Atď.
Ale tu ide o podstatu a princíp. Buď
je zákon dodržaný alebo je porušený.
Veď sa menili zásady a tam sa to
mohlo všetko definovať a preto moja
otázka, či sa myslí v nových zásadách
na reťazenie zmlúv. Veď sme to spolu
kritizovali?!

To, že existujú nájomné zmluvy podpísané na jeden rok a že sa končí ich
platnosť, musela primátorka vedieť.
Mohla postupovať rovnako ako pri
podpísaní nájomnej zmluvy s nájom-

„Urobili sme chybu, síce formálnu, ale urobili. Asi takú,
ako keď v obci prekročíte rýchlosť o 7 km,“ tvrdí primátorka
Motívom nášho konania však nebolo to, aby sme okradli
mesto, uškodili mu, a znehodnotili majetok. Tak ako to bolo v prípade „modrého
mosta,“ uloženia asfaltu za 60 000 €, prác
naviac na pešej zóne a podobne, kde sa
postupne ukazujú súvislosti a konečne
máme prvé nespochybniteľné výsledky
našej práce. So všetkými faktami a postupmi sa nedá hneď ísť na Facebook, v
tom je naša zodpovednosť. Motívom bolo
majetok mesta zhodnocovať.
Otázka je: mali sme nechať priestory
prázdne, bez nájomného (dôsledok:
mesto má náklady, nemá príjem) alebo
ich prenajať (v tomto prípade na rok!)
podľa stále platnej smernice o prenájmoch nebytových priestorov? Odpoveď
je jasná - sme povinní majetok mesta
chrániť a zveľaďovať.
1 150 m2 - obrovský priestor v porovnaní s rozlohou kancelárie v AB-čke, či
pozemkom pod predajným stánkom. Pán
poslanec Olejár však zabudol, verím, že
neúmyselne, uviesť jeden fakt - zmluva
bola podpísaná na jeden mesiac. Kým sa
vypíše a vyhodnotí súťaž. Priestor (sklad)
bude potom prenajatý víťazovi súťaže.
Nová zmluva bude podpísaná budúci
týždeň, na 5 rokov, aby sme zabezpečili

zveľadenie majetku mesta a podporili podnikateľské aktivity
v meste. Toto tiež treba prízvukovať. Ide nám o podporu
podnikania v meste, o podporu
našich malých podnikateľov.
Pán poslanec bude naďalej
hľadať chyby na práci primátorky a celého úradu. A chyby
budú, to sa nikdy nedá vylúčiť.
Kto robí, chybám sa nevyhne.
Budeme však naďalej pracovať
na rozvoji mesta a mojich pár
mesiacov vo funkcii ukazuje,
že práce je veľa. Aj na samotnom mestskom úrade.
Ako jeden z prvých krokov
zverejňujeme súpis voľných
nebytových priestorov a ceny
za ich prenájom podľa platnej
smernice.
Marcela Ivančová,
primátorka mesta Svidník
Poznámka redakcie:
Spomínaný súpis voľných
nebytových priestorov
a ceny za ich prenájom
podľa platnej smernice
uverejňujeme
na strane 15.

com MMLP, kde prebehlo vyhlásenie
verejno-obchodnej súťaže a víťazom
bol ten istý nájomca. Takých problematických zmlúv bude časom ešte
viac. Ako bude mesto postupovať?
Keď chceme nájomcom pomôcť, tak
treba podpisovať zmluvy na dlhšie
obdobie ako na jeden rok, aby mali
väčšiu istotu. Zľahčovať svoje pochybenie vyjadreniami, že som informoval
zastupiteľstvo o veľkej senzácii mi
príde úbohé.
Tvrdiť na jednom zastupiteľstve, že
takýto postup podpisovania zmlúv bol
v minulosti porušením zákona a že
teraz sa také niečo nedeje a následne po ďalšom zastupiteľstve, keď sa
preukázalo takéto zrejme protiprávne
konanie zo strany primátorky Marcely
Ivančovej tvrdiť, že sa nič nestalo a že
je to z mojej strany pokus o senzáciu,
je zo strany primátorky Marcely Ivančovej smiešne. Už keď sme pri senzáciách. Namiesto priznania si chyby zo
strany primátorky som sa v tom istom
článku dočítal, ako mestu ušetrila 60
tis. eur. Ako? Veď to nie je pravda.
Mesto nikdy neplánovalo zaplatiť a
ani nemalo v rozpočte vyčlenené
finančne prostriedky na zaplatenie
uloženia asfaltu z parkoviska pri kine.
Ako môžeme niečo ušetriť, keď sme
to ani neplánovali zaplatiť? Prečo sme
potom nezaplatili za uloženie vyfrézovaného asfaltu z ulíc a chodníkov
skoro z celého mesta v roku 2018?
Takto vyfrézovaného asfaltu bolo
mnohonásobne viac. Tam to nebolo
potrebné? Potom tvrdenie primátorky
Marcely Ivančovej, že ušetrila mestu
60 tis. eur môžeme považovať za
vymyslenú senzáciu. Nezaplatenie
60 tis. eur nebolo šetrenie, ale jediný
možný postup.
To, že interpelácie musia byť v
programe každého riadneho zasadnutia potvrdil aj Michal Kaliňák, expert
na samosprávu. Výhovorky že nie sú
v pozvánke a programe na zasadnutie
zastupiteľstva tieto body a že vypadlo
slovíčko MIMORIADNE či NEPLÁNOVANÉ nestoja ani za komentár. To
sa ešte v histórii zasadnutí MsZ vo
Svidníku asi nestalo.
Poukázal som na opakujúce sa veci,
ktoré sme v minulosti spolu kritizovali.
Robil som to s úmyslom pomôcť,
poradiť a poučiť sa. Snažil som sa to
urobiť diskrétne. Aby sme sa poučili
zo svojich chýb, musíme si ich vedieť
priznať. A najmúdrejšie je to urobiť prv,
ako na ne upozorní niekto iný. „Buďte
rýchli, keď si treba priznať vlastné
chyby a pomalí, keď chcete kritizovať
iných.“ U pani primátorky to žiaľ teraz
zafungovalo presne naopak. Ale ja
verím, že sa to zmení . Veď nám ide
o naše mesto.
Pavel Olejár,
poslanec MsZ
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Svidník bude mať vďaka Jánovi Holubovi STK a EK pre osobné i nákladné autá
Svidník bude mať nielen Emisnú kontrolu pre osobné, ale i pre
nákladné autá a po dlhých rokoch bude mať aj Stanicu technické
kontroly nielen pre osobné, ale po novom i pre nákladné autá.
Informoval nás o tom majiteľ spoločnosti Š-Autoservis Stropkov
Ján Holub.
Pripomeňme, že tento stropkovský podnikateľ pred niekoľkými rokmi nepochodil so zámerom vybudovať pri jestvujúcej budove Emisnej kontroly
vo Svidníku oproti čerpacej stanici Stanicu technickej kontroly pre nákladné
autá. Navyše Ministerstvo dopravy nechcelo zaradiť okres Svidník do siete
staníc technickej kontroly. „Po tej anabáze, keď nám ministerstvo nedalo
súhlas na prevádzkovanie STK sme od Poľnonákupu na Stropkovskej ulici
vo Svidníku odkúpili jednu halu, ktorú teraz rekonštruujeme a bude v druhej
polovici roka dokončená a predpokladáme, že koncom tretieho kvartálu tohto
roka by sme mali byť na spustenie prevádzky,“ povedal v rozhovore pre naše
noviny Ján Holub.
„Bude to STK pre nákladné a osobné autá a takisto aj emisná kontrola,“
dodal. Podľa majiteľa stropkovskej spoločnosti Š-Autoservis do hry vstúpil
nový zákon, ktorý určuje povinnosť zriadiť STK pokiaľ je prihlásený záujemca.
Ministerstvo dopravy už o tom nerozhoduje či áno alebo nie. „Predpokladám,

že 6 až 8 ľudí si nájde prácu,
samozrejme, podľa toho, aký
bude dopyt. Očakávame,
že doterajší vlastníci hlavne
nákladných automobilov majú
svoje kontakty v iných STKáčkach a pokiaľ si zvyknú,
že ju budú mať priamo vo
Svidníku, tak to istý čas potrvá,“ priznal Ján Holub, ktorý
popri už fungujúcej emisnej
kontrole pre osobné autá plánuje spustiť emisnú kontrolu
pre nákladné autá a následne
STK pre nákladné a napokon
STK pre osobné autá. „Bude
to postupné spúšťanie do
prevádzky, no bude to vo
veľmi krátkom čase po sebe
v treťom kvartáli.“

Na margo finančnej investície do
vybudovania novej prevádzky vo
Svidníku Ján Holub v rozhovore pre
naše noviny povedal toto: „Z hľadiska
financií je to moja najhoršia investícia,
ale sľúbil som to trom primátorom
Svidníka predchádzajúcim, tak je to
istým spôsobom také splatenie môjho
dlhu, ktorý plním Svidníčanom, pretože
sú našimi zákazníkmi a partnermi dlhé
roky, tak vlastne toto je taký dar, kde
nepozerám na ekonomiku, ale vlastne
na to, aby tá služba tu bola,“ vyhlásil
majiteľ firmy Š-Autoservis Stropkov
Ján Holub a návratnosť investície ešte
vysvetlil: „Návratnosť tejto investície
odhadujem na nejakých 15 až 17
rokov, čo je dosť dlho.“
(ps)

Noční vlci opäť v kraji pod Duklou
Noční vlci z Ruska sa opäť chystajú do Berlína a zájdu aj na
Slovensko. Ruský motorkársky gang strávi na našich cestách
štyri dni. Začnú na severovýchode a skončia v Bratislave.
Policajti o nich vedia, no nič mimoriadne nechystajú. Púť z Moskvy do Berlína
kontroverzní motorkári začínajú zajtra. Na Slovenskú navštívia viacero miest.
Tvrdia, že idú po stopách hrdinov II. svetovej vojny. Aj preto svoj ťah na Berlín
volajú Cesty víťazstva. Vo štvrtok 2. mája motorkári navštívia nielen Duklu,
ale aj tento pamätník sovietskej armády vo Svidníku.
„Myslím si, že oni chcú vzdať úctu padlým vojakom, ale dačo za tým asi
také je, čo by nemalo byť.“ „Pokiaľ tu neprídu robiť nejaké rozbroje, nejaký
terorizmus, tak, samozrejme, to by bolo zlé,“ povedali Svidníčania.
Popri Dukle a Svidníku vraj ruských motorkárov tentoraz zaujal aj nápis v
Údolí smrti. Vyčnieva na lúke, ktorá bola miestom jednej z najťažších tankových
bitiek v II. svetovej vojne. „Dostal som informáciu, že chcú prísť k tomu nápisu
(ÚDOLIE SMRTI), ktorý teraz máme definitívne potvrdené, že je slovenským
rekordom. Chcú prísť tam sa odfotiť, my im v tom brániť nemôžeme, je to
voľne prístupné pre kohokoľvek, takže môžu prísť kľudne,“ povedal starosta
Kružlovej Adrián Gužo.
Šéf motorkárskeho klubu, ktorého považujú za blízkeho priateľa ruského
prezidenta, na Slovensko nepríde. Je na sankčnom zozname Európskej únie.
Motorkárov povedie jeho prvý zástupca. Je to muž, ktorý kolónu motorkárov

z Ruska a ďalších krajín na Slovensko riadi už niekoľkokrát.
Po prejdení Slovenska od východu na západ noční vlci naberú smer Brno a
potom Berlín. U nás im po celý čas budú ako obyčajne v pätách policajti.
„Policajný zbor vie o príchode tzv. „nočných vlkov“ na územie Slovenska,
po celý čas bude hliadkami monitorovaný ich pohyb, aby bola zabezpečená
bezproblémová bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky tak, ako to bolo aj
v uplynulých rokoch,“ povedala hovorkyňa Policajného zboru SR Denisa Baloghová. Z európskej centrály nočných vlkov pri Trnave poskytli iba rozpis trasy
motorkárov po Slovensku. Žiadne ďalšie podrobnosti nekonkretizovali. (ps)

Plán Nočných vlkov v okrese Svidník
2. MÁJ 2019:
17.00 Pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku 1. československého armádneho zboru s vojnovým cintorínom na Dukle, 17.30 - 18.30 Presun kolóny z
Dukly do Svidníka, 18.30 - 20.00 Privítanie pri Pamätníku Sovietskej armády,
pietny akt kladenia vencov, príhovory, spoločenské a kultúrne podujatia, 20.00
- 21.00 Návšteva Vojenského múzea, 21.00 - 22.30 Návšteva Pravoslávneho
chrámu Svätej Trojice vo Svidníku.
3. MÁJ 2019:
7.00 Odchod zo Svidníka do Prešova.
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Úspech tanečnej skupiny XSEVEN
Tanec je prejavom duše. Je to reč, ktorej rozumie každý. Bez
ohľadu na to, z akej krajiny pochádza, koľko má rokov, aký má
životný príbeh.
O tomto tvrdení sa presvedčili aj dievčatá tanečného odboru zo ZUŠ vo
Svidníku, ktorý pedagogický vedie Mária Cimbová. Pred siedmymi rokmi

dievčatá - Z. Makarová, A. Štoffová, J. Micenková, K. Lacková, K. Hospodárová, I. Haľková pomenovali tanečnú skupinu XSEVEN, a pod jej menom
reprezentujú nie len umeleckú školu, ale aj mesto Svidník na rôznych prehliadkach, súťažiach a festivaloch.
Každoročne vytvárajú svoje tanečné výpovede a získavajú si srdcia milovníkov tanca, ale aj poroty, o čom svedčí množstvo ocenení. Tento rok
svoje úspechy začali žať v marci, keď na regionálnej súťaži Vo víre tanca
v Stropkove, ktorú organizovalo Podduklianské osvetové stredisko, získali
za choreografiu „Tajomstvo“ zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž v
Poprade, pod názvom „ Deň tanca 2019“, ktorú organizovalo Podtatranské
osvetové stredisko.
Z bezmála sedemdesiat choreografií rôznych tanečných štýlov si dievčatá
vytancovali zlaté pásmo a postup na celoštátnu súťaž, ktorá sa bude konať
v máji v Žiari nad Hronom. Medzitým si dievčatá ešte zasúťažili 13. apríla
2019 na festivale scénického tanca „Humenné - srdcom - pohybom“, ktorú
organizovala „Múza“ umelecká škola a mesto Humenné.
Z množstva krásnych scénických príbehov dievčatá odchádzali zo zlatým
pásmom za choreografiu “Remember“, ktorú hodnotenie poroty zaradilo medzi
najlepšie odtancovanú a scénicky spracovanú tému choreografie.
(mc)

CZŠ sv. Juraja oslavovala svojho patróna
25. apríl v CZŠ sv. Juraja mal slávnostný ráz. Škola oslavovala svojho patróna. Deň začal slávnostnou sv. liturgiou, ktorú
celebroval otec Ján - dekan farnosti. Koncelebrovali duchovní
otcovia z dekanátu. Slávnostnú homíliu predniesol duchovný
otec Rastislav Daňo, ktorý zdôraznil, že v živote človeka je veľmi
dôležité mať cieľ a bojovať za jeho realizáciu, nie proti niekomu,
ale za správne veci.
V druhej časti žiaci, učitelia i zamestnanci školy v rámci Dňa Zeme sa zúčastnili rôznych enviromentálnych aktivít. Slová vymenili za skutky. Akcie v
tento deň neboli jednorázové, ale sú súčasťou dlhodobého projektu v rámci
ochrany životného prostredia.
Stop igelitkám - prvá aktivita začala už na vianočných trhoch, kde sme ponúkali v našom stánku plátenné tašky na nákupy, ušité v školskej dielničke.
Teraz náš EKO - tím ponúkal v meste eko - vrecúška na zeleninu ušité zo
starých záclon. Súčasťou toho bola aj osveta s informáciami o škodlivosti
plastov v prírode. Túto aktivitu predstavil tím aj primátorke mesta Svidník a
predsedovi Prešovského samosprávneho kraja.
Separácia odpadu je druhá dôležitá aktivita školy. Každá trieda spolu s
triednym učiteľom podľa vlastnej fantázie si pripravila koše (staré krabice)
na triedenie odpadu - papier, plasty a komunálny odpad.
Vyčisti si svoje mesto je celoslovenský projekt, do ktorého sme sa zapojili
na sviatok patróna našej školy a skautov. Skauti totiž majú veľmi blízko k
prírode.
Žiaci spolu s triednymi učiteľmi si rozdelili priestory nielen v škole, ale aj za
plotom školy. Keďže dbáme o čisté životné prostredie, v škole nebolo veľa

práce. Hlavne nižšie ročníky sa rozbehli po sídlisku a zaútočili na odpad hlavne
na trávnikoch. Pomedzi panelové domy sa ozýval smiech, pokrikovanie. Deti
pracovali s nefalšovanou radosťou.
Starší sa vybrali k spleti garáží a na násyp. Hlavne tu videli deti, ako poniektorí majitelia garáži nakladajú s bioodpadom (zhnité jablká) či použitým
motorovým olejom. Všetko skončilo v tráve pod plotom. Po nás roztriedené
vo veľkokapacitných kontajneroch.
Ovocie a zelenina nerastú v supermarketoch - štvrtá aktivita, ktorej cieľom
bolo pripraviť v školskej záhradke hriadky pre výsev rannej zeleniny. Žiaci
9.ročníka sa postarali o údržbu kvetinových záhonov, pripravili pôdu pre
výsadbu kríčkov ríbezlí, malín či jahôd.
Stálou súčasťou našej školy je aj malinké stádo ovečiek. Krmivo pre ovečky - je
piata dlhodobá aktivita. Sušíme starý chlieb a pečivo, prinášame aj bioodpad
(zemiakové šupky, zvyšnú zeleninu či kapustu). Naša škola žije aktívne s
ochranou životného prostredia dlhodobo. Hoci sme malé stádočko, nebojíme
sa výziev. Pridáte sa k nám?
(czš)

Úspechy gymnazistov v ruskom jazyku
Aj v tomto školskom roku sa študenti nášho gymnázia zapojili do súťaže
Ruské slovo, ktorú organizuje Zväz Rusov na Slovensku. Tematika tohtoročnej súťaže bola Od úsmevu k priateľstvu.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: prednes
poézie, prózy a spev.
Krajského kola v Prešove sa zúčastnili dvaja žiaci. V prednese poézie sa študentka
II. A triedy Laura Kuzmová umiestnila s
básňou E. Asadova Priateľky na 1. mieste
a postúpila do celoslovenského kola v
Košiciach.
V kategórii spev Matej Gerek, študent III.
B triedy, s piesňou Pieseň pre dobrých
priateľov takisto zvíťazil a postúpil do
celoslovenského kola. V Košiciach sa mu
darilo veľmi dobre. Jeho spev a vlastný doprovod na harmonike zapôsobil na porotu i
obecenstvo a v celkovom hodnotení získal
vynikajúce druhé miesto.
Títo študenti nás presvedčili, že sú nielen
výborní žiaci, ale aj talentovaní a nadaní
mladí ľudia, ktorí šíria dobré meno našej
školy aj prostredníctvom umenia a ruského
jazyka.
GDH vo Svidníku
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V krajskej prehliadke amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019
súťažilo doteraz rekordných 54 filmových diel
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku uskutočnilo v
dňoch 12. až 14. apríla v Roztokoch krajskú súťažnú prehliadku
amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019 spojenú s rozborovým
seminárov a workshopom - Výroba animovaných a krátkych
filmov.
Poslaním podujatia je verejná prezentácia amatérskej filmovej tvorby. Súťaž
napomáha vyhľadávať talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj
umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti. Je určená deťom, mládeži a dospelým
v troch vekových skupinách a týchto žánrových kategóriách: dokument, reportáž,
hraný film, animovaný film, experiment, videoklip a minútový film. Súťaž z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V krajskej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019 súťažilo
doteraz rekordných 54 filmových diel od autorov a spoluautorov z Prešovského samosprávneho kraja, čo predstavuje oproti
minulým rokom znateľný nárast. Generačné autorské omladenie je príjemným
a nádejným konštatovaním. Rodové a
druhové formy súťažných snímok - animovaný film, reportáž, experimentálny film,
hraný film, videoklip, dokument, minútový
film - svojím nerovnomerným zastúpením
kopírujú prioritné záujmy tvorcov. Úroveň
námetov, ako aj spracovanie samotných
filmových diel opäť povýšilo kvalitu amatérskej filmovej tvorby v našom regióne.
Porota zložená z vysokoškolských pedagógov hodnotila ich technické spracovanie a umeleckú hodnotu. Na rozborovom
seminári potom sprostredkovala svoje
postrehy a odporúčania prítomným. Po
ukončení súťažnej prehliadky sa uskutočnil odborný rozborový seminár za účasti autorov súťažných filmov a členov
odbornej poroty.
Tohtoročná krajská prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019 priniesla
niekoľko veľmi kvalitných filmov a prezentovala zvyšujúcu sa úroveň tvorby autorov
Prešovského kraja, ktorí sa svojimi dielami pokúsia presadiť v silnej konkurencii o
ďalší postup v rámci celoslovenského kola súťaže CINEAMA 2019, ktoré sa bude
konať za účasti víťazov všetkých krajských kôl v Nitre v dňoch 7. až 9. júna 2019.

Budú svidnícki študenti
cestovať autobusmi zadarmo?
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová počas rokovania s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským
vo štvrtok minulý týždeň na pôde radnice otvorila viacero tém.
Jednou z nich bola téma cestovania
študentov autobusmi zadarmo. „Keďže
celé Slovensko, okrem piatich okresov
vrátane toho nášho, má právo na vlaky
zadarmo, myslím študentov, ktorí cestujú
do škôl, vo Svidníku toto nemáme, keďže
nemáme železnicu. Preto som sa zaujímala, či by nebola možnosť kompenzovať, aby sme mali autobusy zadarmo pre
študentov minimálne do miesta prvého
bodu, kde sú vlaky a železnica. Takáto
bola moja predstava,“ vysvetlila pointu
témy, ktorú počas rokovania so županom predostrela, svidnícka primátorka.
„Reakcia bola taká, že v tomto roku
určite nie, lebo ten rok beží, ale nie je
to vylúčené úplne. Je to v podstate na
legislatívnom procese, lebo župa má
právo legislatívnej iniciatívy.“
Tieto slová Marcely Ivančovej v rozho-

vore pre naše noviny potvrdil aj samotný
Milan Majerský. „Prímestská autobusová doprava patrí do kompetencií
Prešovského samosprávneho kraja a
my v rámci toho financujeme a dohadujeme jednotlivé zľavy. Vzhľadom na
to, že prebieha príprava integrovaného
dopravného systému, my už máme od
1. februára tohto roku jednotné zľavy
pre Prešovský a Košický samosprávny
kraj a plánujeme pokračovať v rozvoji,
poskytovaní a v rozširovaní týchto zliav
aj do budúceho roka,“ ozrejmil situáciu
Milan Majerský a dodal: „Verím preto, že
v budúcom roku aj tento podnet, ktorý
som tu dnes zachytil, bude zakomponovaný do možných zliav, dajme tomu
aj pre študentov, aby mali či už zadarmo
alebo za výnimočnú zľavu cestovanie
autobusmi.“
(ps)

***
VÝSLEDKY:
I. SKUPINA: A - AUTORI DO 16 ROKOV: 1. miesto: Stanislava Hozzová, Georgia
Cagliani - ZUŠ SŠ Letná, Poprad - SEN MALEJ ANDULKY- animovaný film, 1.
miesto: Klára Balabasová, Henrich Zavacký, Emma Pikovská, Ondrej Pitoňák
- ZUŠ Ľubica - VIANOČNÁ VLOČKA - hraný film, 1. miesto: Nevena Kraviarová ZŠ Kúpeľná, Prešov - 100. VÝROČIE VZNIKU ČSR - dokument, 2. miesto: Lucia
Halčinová - ZUŠ Štefánikova, Poprad - EXIT- animovaný film, 2. miesto: Ema
Ivanová, Natália Monica Dudaško, Tamara Hricová, Lea Ertlová - ZUŠ SŠ Letná,
Poprad - MARTIOŠKY - animovaný film, 3. miesto: Adam Valluš, Emil Tomáš
Faban - ZUŠ SŠ Letná, Poprad - SKLO - animovaný film;
II. SKUPINA: B - AUTORI DO 21 ROKOV (okrem poslucháčov a absolventov
filmových vysokých škôl): 1. miesto: Adrián Minďáš, Jozef Petrenčík - SOŠ technická, Poprad - VADER ZASAHUJE - animovaný film, 1. miesto: Natália Krigovská,
Denisa Belinová, Lucia Krausová - SPŠ Svidník - STONED - hraný film, 1. miesto:
Benjamín Minárik, František Brotka - MOJA
OBETA- dokument, 2. miesto: Bianka
Vandová, Natália Frandoferová, Patrícia
Lešková - SPŠ Svidník - DISCONNECTED
- hraný film, 2. miesto: Kristína Birošová MRKVA SUPERHRDINA - animovaný film,
2. miesto: Noémi Galajdová - NAPRIEČ
UKRAJINOU - hraný film, 3. miesto: Bianka
Vandová -SPŠ Svidník - 5 FAKTOROV,
KTORÉ NEVIEŠ O SPŠ SVIDNÍK - hraný
film, 3. miesto: Benjamín Minárik, František
Brotka - ŠŤASTIE - hraný film,
III. SKUPINA: C - AUTORI NAD 21 ROKOV (okrem poslucháčov a absolventov
filmových vysokých škôl): 1. miesto:
Tomáš Telepák - KERÁ JE TA HVIEZDIČKA
MA - videoklip, 1. miesto: Jozef Petrenčík,
Adrián Minďáš - ŤAŽKOSTI S KÚZELNOU
PALIČKOU - animovaný film, 1. miesto: Jaro Ondo - VILKOVA TRIEDA - dokument,
2. miesto: Ján Halčík - KARAMELKO A ŠKOLA - reportáž, 2. miesto: Tomáš
Telepák, Marek Tekáč - ŠNÚROVAČKY V TORYSKÁCH - dokument, 2. miesto:
Tomáš Telepák - INSIDE GROUP - VIVIENS SUMMER - videoklip, 2. miesto:
Jozef Baksa, Jaro Ondo - BODKA - hraný film, 3. miesto: Tomáš Telepák, Jaro
Ondo - CICHO BO SKAJPUJEM S DZIFKU - dokument, 3. miesto: Pavol Pilip GOTHIC EMPRESS - videoklip, 3. miesto: Vasil Feckanič, Rastislav Banas, Michal
Mišev - NIEČO NAVYŠE - PROTI MÚRU - videoklip, 3. miesto: Milan Gaľa - VÍLY
vs. WHISKEY- hraný film, 3. miesto: Pavol Kocan - KRESLENIE V OSVETOVOM
STREDISKU - reportáž,
ČESTNÉ UZNANIE: Pavol Pilip - ROZTOKY - dokument,
HLAVNÁ CENA: Jaro Ondo - DOMOV - dokument.
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Svidník si podľa Milana Majerského gymnázium zaslúži
Niekoľko mesiacov pranierovaná racionalizácia stredných škôl
vyvrcholila pred pár týždňami vo Svidníku zlúčením Strednej
odbornej školy technickej (bývalé strojárske učilište - pozn.
red.) na Pionierskej ulici so SOŠ polytechnickou a služieb arm.
gen. L. Svobodu na Bardejovskej ulici (bývalé odevné učilište
- pozn. red.).
Dávnejšie sa však hovorilo aj o tom,
že skončiť by malo aj Gymnázium
duklianskych hrdinov vo Svidníku, no k
tomu nedošlo. Predseda Prešovského
samosprávneho kraja Milan Majerský
to v uplynulý štvrtok po besede so
študentmi svidníckeho gymnázia aj
definitívne vylúčil. „Ja som presvedčený,
že každé okresné mesto si zaslúži mať
gymnázium, svidnícke Gymnázium duklianskych hrdinov nevynímajúc.“
Napriek týmto slovám nevylúčil pokračovanie racionalizácie, ktorá by sa moh-

la týkať iných stredných škôl. Konkrétny
však nebol. „Nechcem predbiehať situáciu, keďže ešte nie je dohoda jednotlivých rád škôl, nie je tam dohoda školskej
komisie a, samozrejme, poslancov.
V prípade, že táto debata bude
ukončená, vtedy pôjdeme s daným
projektom vonku, ale predpokladám,
že ideálne by bolo, keby všetky tieto
rady škôl a komisie uzavreli, či to je
naozaj dobré alebo nie, preto nechcem
predbiehať,“ reagoval Milan Majerský.
(ps)
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Program Rusínskeho festivalu vo Svidníku (20. - 26. 5. 2019)
Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša
od roku 2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho
podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných
súborov.
Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej
vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní
dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať
na celoštátnej úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru
a jazyk Rusínov.
Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň
národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania
národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a
rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá
na pozadie úsilia o udržanie si svojich unikátnych tradícií a kultúry.
Čo prinesie tento ročník festivalu?
PONDELOK 20. MÁJA:
16.30 hod., Vermex Local Svidník:
Umelecký prednes žiakov materských škôl, týždeň rusínskych jedál
Táto sprievodná akcia festivalu bude prebiehať v reštaurácii Vermex LOKAL.
Okrem umeleckého prednesu budú mať hostia možnosť ochutnať to najlepšie
z tradičnej rusínskej kuchyne a iné vyberané jedlá.
UTOROK 21. MÁJA:
9.00 hod., Dom kultúry: ZUŠ Svidník - Múdry Maťko a hlupáci
19.00 hod., Dom kultúry: Divadlo Alexandra Duchnoviča „Domov“
Táto hra je akýmsi hľadaním odpovedí na vyššie uvedené otázky. Je o rodine,
ktorá nefunguje a predsa funguje tak, ako má, o stereotypoch, ktoré niekedy
bavia, inokedy vytáčajú do zúrivosti, no bez ktorých by to skrátka nešlo, o
domove, ktorý je chvíľu blázincom, potom terapeutickou skupinou a ihneď na
tom hrejivým hniezdom, o vzťahoch detí s rodičmi, súrodencov, partnerov - o
veciach, ktoré poznáme až príliš dobre, no vždy, keď na ne natrafíme, nás
prekvapia, pobavia, rozosmejú či dojmú.
STREDA 22. MÁJA:
10.00 hod., SZŠ mil. Samaritána: Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
Prešovskej univerzity v Prešove
20 rokov vysokoškolskej rusinistiky na Slovensku (Rusínsky jazyk ako minoritný jazyk, možnosti štúdia, uplatnenie v praxi) - prednáška, beseda.
Štvrtok 23. mája: 16.30 hod.: Vermex Local Svidník: Umelecký prednes žiakov
materských škôl, týždeň rusínskych jedál
***

PIATOK 24. MÁJA:
19.00 hod.: Amfiteáter - FS ČERHOVČAN
Súbor začal písať svoju históriu už v roku 1963, vtedy ešte ako Folklórny súbor Partizán pod vedením známeho folkloristu Štefana Udermana a primáša
Martina Žoltáka. Prvotným cieľom súboru bolo zachovávať a prezentovať
autentickú podobu ľudových piesní a tancov horného Šariša.
20.00 hod.: Amfiteáter - ŠTEFAN ŠTEC
21.00 hod.: Amfiteáter - EXACT
22.00 hod.: Amfiteáter - INEKAFE
***
SOBOTA 25. MÁJA:
15.00 hod.: Amfiteáter - Folklórny súbor Údolčanka
V roku 1975 v obci začal fungovať spevácko-tanečný súbor, prezentujúci sa
v obci, ale i v regióne dodnes najmä zvykoslovnými pásmami. Počas svojej,
viac ako 20 ročnej histórie vystupoval na rôznych podujatiach národnostného
charakteru. Kolektív v roku 1996 zanikol, no začiatkom nového milénia bol
pod vedením Silvie Sokolovej opäť obnovený.
15.00 hod.: Amfiteáter - Folklórna spevácka skupina SOSNA
Folklórna spevácka skupina SOSNA vznikla 15. júla 2006. Jej zakladateľkou,
akordeónistkou a zároveň vedúcou je Miluša Guzanová. Premiérové vystúpenie mala SOSNA v septembri 2006 na oslavách 525. výročia obce Zbojné.
17.00 hod.: Amfiteáter - Folklórny súbor Vrchovina
FS Vrchovina vznikol z iniciatívy niekoľkých mladých ľudí, ktorí si svoj život
bez folklóru nevedia ani predstaviť. 1. augusta 2009 sa uskutočnilo osudové
stretnutie v chatovej oblasti v Starej Ľubovni a súbor bol na svete.
17.00 hod.: Amfiteáter - KALINA
Kalina vznikla ako projekt ich umeleckého vedúceho Miroslava Humeníka.
Naučil ich spievať a vedie ich dodnes od ich úplného začiatku, kde ešte netušili , že budú milovať spev, folklór ako prejav
komunikácie s verejnosťou.
19.30 hod.: Amfiteáter - MILKA ZIMKOVÁ
20.00 hod.: Amfiteáter VLADO MICHALKO A PETER VAJDA
20.30 hod.: Amfiteáter - ILOSVAI
21.30 hod.: Amfiteáter VLADO MICHALKO A PETER VAJDA
22.00 hod.: Amfiteáter - PETR KOTVALD
***
NEDEĽA 26. MÁJA:
14.00 hod.: Amfiteáter - Domáce kolektívy
V nedeľu sa v publiku predstavia aj domáce folklórne súbory, skupiny, speváci, či deti materských a základných škôl. V pásme vystúpia: MŠ 8. mája,
MŠ Vyšný Mirošov, CZŠ sv. Juraja, ZŠ Karpatská, Spojená základná škola,
ZŠ 8. mája, ZŠ Ladomirová, DED Svidník, DFS Komanička, DFS Makovička,
FS Makovica, Domika Paňková, Laura Fúzeriová, Svitan, SS Svidničanka,
Senior dom Svida.
15.30 hod.: Amfiteáter - PUĽS Poddukelský umelecký ľudový súbor
PUĽS vznikol v roku 1955 v Prešove s cieľom pestovať a javiskovo stvárniť
vokálno-hudobné a tanečné bohatstvo Rusínov. V jeho troch zložkách - tanečnej, speváckej a hudobnej pracuje viac ako 40 umelcov.
16.30 hod.: Amfiteáter - VEĽKÁ RUSÍNSKA SÚŤAŽ
17.00 hod.: Amfiteáter - KATARÍNA KNECHTOVÁ
Poradie vystupujúcich v jednotlivých programových častiach a termíny jednotlivých vystúpení sú orientačné. Zmena programu vyhradená.
Zdroj: www.rusinskyfestival.sk
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Medziokresné futbalové súťaže
Prinášame výsledky medziokresných futbalových súťaží
okresov Svidník a Stropkov.
6. liga
Breznica - Bukovce 8:1 (3:1)
Hostia prišli značne oslabení, keď
im chýbali traja hráči zo základnej
zostavy a naopak domáci nastúpili
so Šafrankom a Pundžákom. No
paradoxne boli to hostia, ktorí sa ujali
vedenia, avšak z ich strany to bolo na
dlhšiu dobu všetko. V zápase dominovali domáci, ktorí peknými akciami
potešili uzimených divákov. Týmto
výsledkom zaznamenali domáci rekordné víťazstvo v tomto ročníku.
Góly: Šimon Pundžák 2, Marián Macko 2 (1 z PK), Ján Šafranko 2, Peter
Gula, Milan Safko - Marcel Čonka

ŽK: 0 - Rastislav Džavoronok, Kristián
Palička
Kuková - Lomné 3:0 (2:0)
Góly: Ján Oravec, Ivan Lukáč, Šimon
Kundra, ŽK: 0 - Martin Kimák, ČK:
0 - Marián Mušinský
Rovné - Lúčka 0:2 (0:1)
Góly: Lukáš Seman, Jaroslav Husivarga, ŽK: Ján Viravec, Richard
Humeník - Peter Bakaľár, Michael
Tkáč
Stročín - Miňovce 9:0 (6:0)
Domáci hrali za nepriaznivého počasia s prevahou.
Góly: Martin Rodák, Patrik Kačmár 3,
Jakub Rodák 3, Roman Sluťak, Peter

III. LIGA

1. FK Svidník - FC Košice 0:5 (0:1)

Debakel od Košičanov na ihrisku i v hľadisku
V nedeľňajšom upršanom počasí sa treťoligoví svidnícki futbalisti
predstavili na domácej pôde a hostia z Košíc im uštedrili lekciu z
toho, ako sa má hrať futbal a ako sa majú strieľať góly.
Navyše početná skupina fanúšikov
z Košíc ukázala, ako sa má fandiť,
hoci pravdou je, že dymovnice si mohli
odpustiť. Svidníčania doma inkasovali
päťgólovú nádielku, pričom dva góly
Košičania strelili z pokutového kopu.
Zostava Svidníka: Mikluš - Ducár

(82. K. Matkobiš), Zapotocký, Nemergut, Horbaj, Losiev, Rohulskyi,
Goncharevich (75. Paňko), Matkobiš,
Adrishvili, Košč.
V najbližšom zápase sa futbalisti
Svidníka predstavia v nedeľu 5. mája o
16.30 hod. v Snine.
(pn)

Žiaci v kopačkách
Svoje majstrovské stretnutia
19. kola II. ligy skupiny B Východoslovenského futbalového
zväzu v uplynulú sobotu odohrali mladší a starší žiaci 1. FK
Svidník. Tu sú výsledky.
STARŠÍ ŽIACI U15
MŠK Spartak Medzilaborce 1. FK Svidník 2:3 (1:3)
Chlapcom vyšiel úvod zápasu, keď
dvomi úspešnými koncovkami Filipa
Vaškanina viedli 0:2. Domáci sa nevedeli vyrovnať s agresivitou Svidníčanov.
Naďalej sme hrozili a len škoda, že po

úniku Vaškanina, ktorý si nevšimol pred
odkrytou bránou Volohdu, nepadol tretí
gól. Práve naopak. Hneď z protiútoku
domáci znížili. Chlapci však dokázali
rýchlo odpovedať, keď po krásnej akcii
po osi Volohdu, Pančáka, Bajcuru sa z
hattricku mohol radovať Filip Vaškanin.
V druhom polčase nás domáci pritlačili,
čoho výsledkom bol ich druhý gól.
Svidníčania záver ubránili a tri body si
už nenechali ujsť. A tak veľká pochvala
patrí všetkým za bojovný a kompaktný
výkon. Zostava Svidníka: Bobák - Rogoš, Luščík, Harakaľ, Gerek - Pančák,
Volohda, Jurčišin, M. Kamenický - Bajcura, Vaškanin.

Sejkanič -, ŽK: 0 - Adam Olčák
Kalnište - Chotča 4:0 (4:0)
Góly: Marek Malík, Jozef Čekelský,
Patrik Hudáček 2, ŽK: Viktor Regrut
- Ján Kordoš
Tisinec - Sitníky 0:3 (0:1)
Góly: Tomáš Berežný, Marián Durkač, Stefan Marušák, ŽK: Štefan
Marušák, Matúš Motyka, ČK: Matúš
Homza (po 2. ŽK) - 0
Tabuľka
1. Sitníky
17 12 3 2 74:23 39
2. Radoma 17 12 3 2 35:12 39
3. Breznica 18 10 5 3 49:19 35
4. Tisinec
17 11 2 4 47:24 35
5. Lúčka
18 11 1 6 60:33 34
6. Kalnište
17 11 1 5 35:28 34
7. Rovné
17 7 5 5 33:28 26
8. Kuková
18 7 1 10 31:30 22
9. Stročín
17 5 3 9 46:45 18
10. Bukovce 18 5 1 12 25:55 16
11. Lomné
18 4 2 12 21:56 14

12. Chotča 18 3 3 12 25:60 12
13. Miňovce 18 0 2 16 15:83 2
7. liga
Ladomirová - Mestisko
(hostia nepricestovali)
Baňa - Giraltovce 6:2 (4:1)
Góly: Peter Medvec 2, Július Cuba 2,
Damián Polončák, Tomáš Gondek Tabuľka
1. Ladomirová 9 8 0 1 36:12 24
2. Baňa
10 7 0 3 35:17 21
3. Gribov
10 6 1 3 32:15 19
4. ŠK Orlík
9 3 0 6 15:22 9
5. Mestisko
9 3 0 6 21:29 9
6. Giraltovce
9 0 1 8 13:57 1
4. liga - dorast
Sitníky - Chotča 1:1 (0:0)
Góly: Š. Babjarčík - Michal Bujdoš
Miňovce - Radoma 4:1 (1:0)
Góly: Adam Olčák, Samuel Červeňák, Alex Ján Melnik, Damián Bačišin
- Kristián Demjanovič

EXTRALIGA MUŽOV
VKP BYSTRINA SPU NITRA - TJ SLÁVIA SVIDNÍK 3:0
(15, 16, 16) - výsledok série 3:0
Svidnícki volejbalisti na bronz nedosiahli
Svidníčania so „zemiakovými“ medailami, z bronzu sa tešili Nitrania. Hráči
VKP Bystrina SPU Nitra získali bronz
v Edymax extralige. V sérii o 3. miesto
triumfovali 3:0 na zápasy nad TJ Slávia
MLADŠÍ ŽIACI
MŠK Spartak Medzilaborce 1. FK Svidník 0:6 (0:1)
V prvom polčase sme trošku zbytočne
vozili loptu. V kombinácii sme boli nepresní, čoho výsledkom boli aj náznaky
protiútokov domácich. Polčasový, vytúžený gól sa podarilo streliť Matejovi
Slivkovi. Druhý polčas už bol jasne v
našej réžii. Začali sme hrať jednoduchšie, presnejšie a v koncovke sme boli
efektívnejší. Po pekných akciách sa
presadili: 3x Tobiás Cina, Matúš Marko
a Damián Hnát. Zostava Svidníka:
Marčišin - Olejár, I. Kamenický, Hnát,
Baran - Miháľ, Cina, Slivka - Marko,
striedali: Berežňák, Fedák, Moroz.
(tv)

Svidník, tretie víťazstvo pridali v uplynulú
stredu v domácom prostredí, uspeli jednoznačne 3:0 (15, 16, 16). Po vlaňajšom
bronze, tak tentoraz Svidníčania získali
povestné „zemiakové“ medaily.
Zostava Svidníka: J. Hriňák, Ščerba,
Matušovský, Pietrzak, Ciupa, Majcher,
libero S. Paňko (Markovič, Oleárnik,
Marjov, Šellong, R. Vitko).
Tréner volejbalistov TJ Slávia Svidník
Peter Tholt po poslednom zápase sezóny povedal: „Takto, ako sme hrali
dnes, sa určite o 3. miesto hrať nemôže. Som veľmi sklamaný. Pokiaľ ide
o celú sériu, v prvom zápase sme sa
dostali pod tlak, ktorý sme nevedeli
ustáť. V našom domácom prostredí
sme zápas prehrali v koncovke
tajbrejku a tento zápas bol jasne v
prospech Nitry. Myslím si, že niektorí
hráči ešte nedorástli do toho, aby
mohli hrať pod tlakom, svoj výkon
udržali a hlavne sa učili spod toho
tlaku dostať.“
(pn, svf)

Úradná správa č. 28 zo dňa 25. 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 18. kola 6. ligy dospelých OOFZ a 13. kola 7. ligy dospelých
OOFZ.
DK OOFZ:
Trestá hráča FK Kuková - Šimon Fedor - 1264025 - DO pozastavením výkonu
športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 25.04.2019, podľa DP čl. 37/3,
poplatok 10,- EUR
Trestá hráča FK Kuková - Radoslav Ličak - 1184337 - DO pozastavením výkonu
športovej činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne od 25.04.2019, podľa DP čl. 45/1,
2a, poplatok 10,- EUR
Predvoláva na svoje zasadnutie 2.5.2019 o 16.30 hod. zo stretnutia 13. kola 7. ligy
dospelých Mestisko - Baňa: HÚ: Erik Sadiv, R: Martin Suchanič, hráči FK Baňa: Viktor

Ilčisko, Rastislav Haňak, Ján Gula.
KR a DZ OOFZ:
20. kolo - 6. liga dospelých - 5.5.2019 o 16.30 hod.:
Bukovce -Tisinec (Duhaň, Fečo, Baláž - Burcák), Sitníky - Kalnište (Veselý, Gombár,
Korba - Fiľarský), Chotča - Stročín (Šugár, Gonos, Čonka - Kaščák), Miňovce - Rovné
(Michalko, Džupin, Zápotocký - Feč), Lúčka - Radoma (Ľ. Suchanič, Ličko, Makarová
– Šafranko), Lomné - Breznica (A. Špak, Dovičák - Holub).
15. kolo - 7. liga dospelých - 5.5.2019 o 16.30 hod.:
Ladomirová - Giraltovce (Brendza), V. Orlík - Gribov (M. Suchanič).
9. kolo - 4. liga dorastu - 4.5.2019 o 14.00 hod.:
Radoma - Sitníky (Ličko), Chotča - Lomné (Lipák)
Predvoláva na svoje zasadnutie 2.5.2019 o 16.00 hod. rozhodcu Martina Suchaniča.
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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Týždeň bohatý na športové aktivity v ZŠ Komenského Svidník
Náročný, ale zároveň veľmi úspešný týždeň majú za sebou športovci zo ZŠ Komenského Svidník. Blížiaci sa koniec roka prináša aj finále súťaží. Vrcholí školská
súťaž v prehadzovanej, vo volejbale starších žiačok, minicoolvolejbale a midicoolvolejbale. A tiež klubová súťaž v 3kovom a 4kovom volejbale mladších žiačok. Až
päťkrát tento týždeň nastúpili žiaci na finálové, resp. semifinálové zápasy.
Najprv v nedeľu výborne vykročili šiestačky na cestu smerujúcu k M SR v trojkovom volejbale. Pred posledným kolom sú na prvom mieste. Neskôr vo štvrtok
staršie žiačky obsadili pekné tretie miesto na krajskom kole vo volejbale žiačok
ZŠ. V ten istý deň si naši štvrtáci v neskutočnej extraligovej atmosfére vybojovali
v Bukovciach postup na krajské kolo v prehadzovanej. V piatok, po výhre v semifinálovom kole v minivolejbale, postúpili na krajské kolo naše mladučké volejbalistky. Zdolali hráčky ZŠ
8. mája a ZŠ Mlynská zo
Stropkova. Teší najmä
fakt, že dokázali poraziť
stropkovské siedmačky,
napriek tomu, že družstvo
tvorili najmä šiestačky,
jedna piatačka a len jedna
siedmačka. V závere týždňa ukončili sezónu siedmačky. V „exhibičnom“
duchu odohrali posledné
zápasy vo 4kovom volejbale o umiestnenie. Hoci
im patrí len 10. miesto,
počas sezóny si počínali
Postupujúce družstvo na krajské kolo
pekne. Doplatili na veľmi
v prehadzovanej
silnú skupinu. Počas vzá-

jomných zápasov ešte v skupine sa hrali vyrovnané zápasy, dokonca trikrát sme
postupujúce družstvá dokázali zdolať. Tri družstvá, ktoré postúpili z našej skupiny,
momentálne tvoria prvú trojku finálovej deviatky. To je tento týždeň v skratke, ktorý
priniesol tri postupy na krajské
kolá a zároveň sme na dobrej
ceste aj na Majstrovstvá Slovenskej republiky. Uvidíme.
MINICOOLVOLEY: ZŠ Komenského Svidník - ZŠ 8.mája
Svidník 2:0 (5,12), ZŠ 8. mája
Svidník - ZŠ Mlynská Stropkov
0:2 (18, 26), ZŠ Komenského
Svidník - ZŠ Mlynská Stropkov
2:1 (-22, 21, 9). Zostava: Siváková, Vaškaninová, Keselicová,
Gulová, Vooková, Rodáková,
trénerka Haľková.
4-KOVÝ VOLEJBAL: Svidník
- Košice 3:0 (8,6,8), Svidník Vranov 3:0 (19,11,17), Košice
- Vranov (-13,-15,-13), Gulová,
Mangerová, Bilá, Halušková, Keselicová, Beňková, Savčáková,
Gundzíková, Šimcová, trénerka
Haľková.
PREHADZOVANÁ: Žemlička,
Hij, Haľková, Zozuľáková, KopPostupujúce družstvo na krajské kolo čová, Hvozdová, Lažová, trénerv minivolejbale
ka Haľková.
(gh)

Striebro pre Adama Križa z Majstrovstiev
Slovenska v kulturistike juniorov
Úspešné vyvrcholenie sedemmesačnej prípravy. Mladý Svidníčan Adam
Križ bodoval na Majstrovstvách Slovenska juniorov v kulturistike.
„Na záver mojej 7 mesačnej prípravy, ktorá sa začínala objemovými tréningami a samotný záver sa niesol v duchu dva a pol mesačnej diéty za účelom
čo najväčšej redukcie tuku, sa mi podarilo vycestovať 20. apríla na Majstrovstvá Slovenka juniorov v kulturistike v peknom malom mestečku Hnúšťa.
Nastupoval som v kategórii klasická kulturistika nad 175 cm, kde bolo aj so
mnou prihlásených 6 súťažiacich,“ opísal nám Adam Križ, ktorého cieľom
bolo byť lepší ako minulý rok, no netušil, že to bude až o 3 miesta. Podarilo
sa mu totiž v jeho kategórii obsadiť druhé miesto a získal striebro. „Za tento
krásny úspech, na ktorý som hrdý, vďačím ľuďom, ktorí boli po mojom boku
do poslednej chvíle a zároveň radosť z úspechu zdieľali so mnou. Ďakujem
kamarátovi Lukášovi Skirkovi, ktorý mi umožnil sa pripravovať v jeho Fitt+

Adam Križ na súťažnom pódiu (celkom vľavo)

Adam Križ s medailou na krku v spoločnosti
Lukáša Skirku (vpravo) a Roberta Kaňuka
fitnes centre a zároveň bol tým človekom, s ktorým
sme formu ladili do poslednej chvíle. Ďalej moje veľké ďakujem patrí Robertovi Kaňukovi, môjmu super
kamarátovi a sparing partnerovi za pomoc na tréningoch do poslednej chvíle pred pretekmi, ďakujem
rodine, ktorá to so mnou zvládla aj napriek náladám,
ktoré s prípravou prichádzajú. Taktiež nemôžem
zabudnúť vyjadriť svoje veľké poďakovanie ľudom,
ako je Michal Goriščák, primátorka mesta Svidník
Marcela Ivančová, Ján Hirčko a Michal Hliviak. Bez ich
pomoci by táto príprava a hlavne štart na pretekoch
nebol možný. Táto cena tak ako mne, patrí aj týmto
ľuďom, ľuďom, ktorí mi pomohli. Ešte raz ďakujem!“
povedal v rozhovore pre naše noviny nádejný kulturista Adam Križ, ktorého momentálne čaká menšie
voľno a v polovici mája zaháji prípravu na jesennú
sezónu, kde by sa chcel nominovať na Majstrovstvá
sveta. „Momentálne zo zdravotných dôvodov som sa
Majstrovstiev Európy nemohol zúčastniť, a tak by som
uvítal každú pomoc sponzorov, s ktorými by sme to
dotiahli až na Majstrovstvá sveta,“ dodal s nádejou a
odhodlaním v hlase Adam Križ.
(pn)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE:
29. apríla: Lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
30. apríla: Lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
1. mája: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
2. mája: Lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
3. mája: Lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
4. mája: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
5. mája: Lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)

STOMATOLÓGOVIA:
1. mája: MUDr. M. Hutňan - Centrálna 812 vo Svidníku.
4. a 5. mája: MUDr. M. Jánošík - Jilemnického 309 vo Svidníku. Kontakt:
054/756 26 45. 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
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
Pondelok 29. apríl: 6.15 hod.: 1. čas, 6.30 hod.: † Kamil, 18.00 hod.:
* Markéta, Slavomír, Sebastián, 18.30 hod.: Večerné modlitby, Utorok:
Deň otvorených dverí na charite, 30. apríl: 6.00 hod.: kláštor sestier
Baziliánok, 9.00 hod.: * za pracovníkov a klientov charity, 12.00 hod.: *
Miroslav, Tatiana, Miroslava, Ema, 18.00 hod.: * Daniela, Tomáš, 18.45
hod.: Ježišová modlitba, Streda 1. máj: 7.00 hod.: * Dávid, Ján, Dana,
Zuzana, 8.00 hod.: turistický deň, Štvrtok 2. máj: 6.30 hod.: kláštor
sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Martina s rodinou, 17.15 hod.: Sv. ruženec za závislých, 18.00 hod.: † Helena, † Valter ročná, 18.45 hod.:
eucharistická pobožnosť, Prvý piatok 3. máj: 6.30 hod.: † Helena, 7.15
hod.: moleben k bs so zasvätením, 17.15 hod.: detský zborik v chráme,
18.00 hod.: † Ján, Júlia, † za členov arcibratstva, 18.45 hod.: moleben k
bs so zasvätením, 19.00 hod.: stretko mládeže, Fatimská sobota 4. máj:
7.30 hod.: púť do Ľutiny, 18.00 hod.: sv. liturgia v neokatechumenátnom
spoločenstve, Nedeľa o myronosičkách: slávnosť prvej sv. spovede, 5.
máj: 7.00 hod.: sv. ruženec + 1. čas, 8.00 hod.: * za farské spoločenstvo
csl., 10.00 hod.: slávnosť prijatia sviatosti zmierenia, 10.30 hod.: * za
deti, ktoré prvýkrát pristúpia k sviatosti zmierenia a za ich rodiny sl.,
18.00 hod.: * Michaela, veronika sl.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 29.4.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Darinu s
rod., Utorok 30.4.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s
rod., Streda 1.5.: 7:00 + Jolana, Jozef, Štvrtok 2.5.: 18:00 Za zdravie a
Božie požehnanie pre Adama, Jakuba a ost. z rod., Piatok 3.5.: 18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota 4.5.: 7:00, Nedeľa 5.5.: 9:00 Za farnosť; 14:00 Modlitba ružencov,
Korunka k Božiemu Milosrdenstvu.
SÁLA KRÁĽOVSTVA JEHOVOVÝCH SVEDKOV
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042 vo Svidníku takto: Utorok 30. apríla o 18.00 hod.: Náš
kresťanský život a služba: - 2. Korinťanom 1-3 kap., - Jehova - „Boh
každej útechy“, - 2. Korinťanom 1:22 „Čo je „závdavok“ a „pečať“,
ktoré pomazaní kresťania dostavajú od Boha“, - Čo som sa z čítania
Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?“, o 19.00 hod.: Služobný
prejav krajského dozorcu (30 min.), „Žiadna zbraň vytvorená proti
tebe, nebude mať úspech“, Nedeľa 5. mája o 9.30 hod.: Verejný prejav
krajského dozorcu (30 min.): „Odolávajme duchu sveta!“, Záverečný
prejav krajského dozorcu (30 min.): „Ak miluješ Jehovu, nejestvuje pre
teba nijaký kameň potknutia.“

o d 2 9 . 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

DOLCE, Baja: Placebo On.
Bratislava, Art Floyd 2018. 302 s.
Prvý diel knižnej trilógie vám rozpovie
príbeh mladej Emy inšpirovaný skutočným
životom. Po tom, čo prežila v pestúnskej
rodine ju prenasledovali strašidelné nočné
mory. Emina túžba vymaniť sa dávnym
démonom však bola silnejšia. S vidinou
nového začiatku sa presťahovala do iného
mesta, kde si našla prácu, získala priateľov a otvorila dvere do vysneného života
bez paranojí a večného otáčania sa cez
rameno. Vyhliadky na lepšiu budúcnosť
boli na dosah. Do života jej však vstúpil
On. Podmanivý, cieľavedomý, ale i trochu
záhadný Christopher, ktorý sám ukrýva
nejedno bolestivé tajomstvo. Dokážu sa
s Emou navzájom vyliečiť a preniesť sa z
tmavých hlbín minulosti? Alebo to bude len
klamlivý a krátkodobý placebo efekt?

ELLINGTON, Edward Kennedy (Duke) (29.4.1899-24.5.1974)
Edward Kennedy Ellington, americký džezový hudobník sa narodil 29.4.1899
vo Washingtone, DC. Viac ako 50 rokov bol jedným z najvýznamnejších
džezových hudobníkov. Začínal na konci 20. rokov v typickom štýle Jungle
so skladbami ako Black and Tan Phantasy. Vyniknúť sa mu podarilo po zrušení zvyčajného trojminútového limitu skladieb a po zavedení samostatných
koncertov sólistov. Ako klavirista a vedúci skupiny ovplyvnil tradičný džez a
swing. Od r. 1940 sa zaoberal symfonickou hudbou a skomponoval o. i. revue
Jump for You a mnohé iné symfonické diela, napr. Deep South Suite, ktoré
dostali džez na vysokú hudobnú úroveň. Neskôr skladal aj hudbu k filmom
a cirkevnú hudbu. Pred ním aj po ňom sa sotva nájde džezový hudobník,
ktorý by zložil tak veľa skladieb a zvládol také množstvo koncertov. Zomrel
24.5.1974 v New Yorku.

COOK, Robin (4.5.1940-)
Celým menom Robert Brian Cook, je americký chirurg, oftalmológ, no
predovšetkým známy spisovateľ trilerov, väčšinou z lekárskeho prostredia.
Promoval na Columbia University Medical School a svoje postgraduálne
štúdium dokončil na Harvarde. V roku 1969 nastúpil ako vojenský lekár na
atómovú ponorku, tam vznikol jeho prvý román The Year of the Intern. Medzi
bestsellery sa zaradil až jeho druhý román s názvom Kóma. Niektoré z jeho
viac ako tridsiatich románov boli aj sfilmované. Jeho knihy boli preložené do
vyše štyridsiatich jazykov. Medzi jeho diela patria: Sfinga, Mozog, Horúčka,
Deformácia, Mutácia, Známky života, Osudná liečba, Chromozóm 6 a iné.
Oženil sa takmer 60-ročný a teraz žije striedavo v Bostone a na Floride.

Zahraničný turista sa pýta chlapca na ulici:
- Chlapče, prosím ťa,
narodil sa v tejto dedine niekto veľký?
- Nie, prosím. Tu sa rodia len malé deti.

