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ihrisko bude pri „trojke“
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Ihrisko s umelým povrchom napokon vyrastie pri „trojke“
Opravu viacúčelového športového areálu s umelým povrchom
v priestore existujúceho ihriska pri základnej škole na Ulici 8.
mája s finančným výdavkom z rozpočtu mesta Svidník do výšky
450-tisíc eur schválili v uplynulý utorok poslanci Mestského
zastupiteľstva vo Svidníku.
Zišli sa na neplánovanom zasadnutí, o ktorého zvolanie požiadali šiesti
mestskí poslanci - Adrián Labun, Peter Pilip, Kamil Beňko, Ján Vook, Pavel
Olejár a Katarína Siváková, ktorých cieľom bolo prerokovať informácie o
výstavbe ihriska s umelým povrchom.
Takto formulovali svoju požiadavku o zvolanie neplánovaného zasadnutia, no
nenaformulovali, kto má tieto informácie predniesť. Podľa vyjadrení viacerých
spomínaných poslancov malo informácie predniesť vedenie mesta, to zas
spolu s ostatnými poslancami očakávalo informácie od skupiny poslancov,
ktorá o zvolanie zasadnutia požiadala.
V takomto duchu sa niesla pomerne celá rozprava k téme futbalového ihriska,
keď nielen primátorka Marcela Ivančová, ale napríklad aj poslanec Vladimír
Kaliňák od diskutujúcich poslancov viackrát bez udelenia slova výkrikom žiadali
konkrétny návrh. „Daj návrh.“ „Navrhni lokalitu.“ „Aký je tvoj návrh,“ aj
tieto slová zazneli z úst primátorky Ivančovej či poslanca Kaliňáka počas či
po vystúpení niektorých poslancov, ktorí požiadali o zvolanie neplánovaného
zasadnutia. Tí zas od vedenia mesta žiadali rovnako konkrétny návrh riešenia
situácie ohľadom futbalového ihriska s umelým trávnikom. Ako sa neskôr
ukázalo, vedenie mesta spolu s poslancami väčšinového klubu takýto návrh
pripravený malo, no s jeho predložením čakali.
Mimochodom, na utorkovom neplánovanom zasadnutí sa zišlo štrnásť
poslancov, chýbal iba poslanec Peter
Pilip.
V rozprave postupne vystúpili viacerí
poslanci, napríklad Adrián Labun,

Katarína Siváková

Jozef Popernik

ktorý pôsobí aj ako prezident 1. FK
Svidník a apeloval na potrebu vybudovania futbalového ihriska s umelým
povrchom, no uznal, že nemusí byť na
heliodrome, ale napríklad v areáli Základnej školy na Ulici 8. mája, no chcel,

aby bolo podľa možností čo najväčšie.
***
NÁVRAT DO MINULOSTI
Vystupovali aj poslanci Ján Hirčko, Ján
Vook, Vladimír Žak či Martin Ždiňak. Všetci
sa vracali do minulosti a pripomenuli, že
o ihrisku sa hovorí už dlho, no nič konkrétne sa doteraz neurobilo. Ján Hirčko
a Vladimír Žak spomenuli predpokladané
vysoké finančné náklady, ak by sa ihrisko
stavalo na heliodrome, Martin Ždiňak zas

Adrián Labun
upozornil, že 1. FK Svidník nemá
vytvorené futbalové mužstvá vo
všetkých stanovených vekových
kategóriách, čo prezident 1. FK
Svidník Adrián Labun odmietol.
Neustále krútenie sa okolo toho,
čo bolo či nebolo, čo sa malo stať
Michal Iľkanin
a nestalo sa a kto je za to všetko
zodpovedný, ako prvá preťala poslankyňa Katarína Siváková. „Zvaľovať
vinu, kto, kde, kedy a ako pochybil, nemá svoj význam. Musíme za
všetkým urobiť hrubú čiaru a pohnúť sa z miesta. Viacerí kolegovia
poslanci sme sa zhodli v tom, že najlepšou lokalitou je areál pri „tretej“
základnej škole.
Mali by sme rozhodnúť a prijať záver, aby sa rozbehol celý legislatívny a stavebný proces. Zostáva už len vybrať vhodnú veľkosť ihriska,
pretože v blízkosti športoviska bývajú ľudia v bytových domoch. Aby
sme tam v prípade veľkého ihriska, ktoré by bolo až niekde pod oknami,
nemali v budúcnosti petíciu. Preto musíme veľmi citlivo pristupovať k
umiestneniu a veľkosti ihriska s umelou trávou,“ nabádala poslankyňa
Siváková, ktorú podporil aj poslanec Jozef Popernik, ktorý zdôraznil, že sa
na to všetko treba pozerať reálne.
Podľa neho by sa malo vybudovať menšie futbalové ihrisko s umelým povrchom pre potreby školy a popoludní pre potreby futbalového klubu, hlavne
mládežníckych mužstiev. Poslanec Michal Iľkanin sa svojho kolegu Adriána
Labuna pýtal: „Adrián, fakt chceš to veľké ihrisko vybudovať v areáli III.
Základnej školy?“ Adrián Labun mu na to odpovedal kývnutím hlavy, že áno
a následne k tomu dodal: „Mišo, krásny prejav hodný herca.“
Poslanec Ján Vook sa okrem iného pýtal aj na to, či ihrisko, ak bude postavené v areáli Základnej školy na Ulici 8. mája, bude oplotené. Adrián Labun
ešte dodal, že je aj za menšie ihrisko bez tribúny, bez šatní. „Som aj za
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Ihrisko s umelým povrchom napokon vyrastie pri „trojke“
menší rozmer, hoci nám padne dotácia od
Slovenského futbalového zväzu. Inak, keď
tu toľko spomíname aj atletický ovál, tak ten
kľudne môže byť aj na futbalovom štadióne,“
podotkol ešte Adrián Labun.
Napriek tomu po už spomínanom vyjadrení
poslankyne Sivákovej, že je potrebné pohnúť sa
z miesta, sa debata predsa len posunula ďalej.
Potvrdil to aj poslanec Vladimír Kaliňák, ktorý
takisto volal po tom, nech sa ihrisko vybuduje v
areáli Základnej školy na Ulici 8. mája. „Tak či
tak to ihrisko musíme opraviť, tak ho opravme. Ak máme inú lokalitu, sem s ňou, ja som
však zatiaľ inú a lepšiu alternatívu nepočul,“
zdôraznil Vladimír Kaliňák a pridal sa aj Kamil
Vladimír Kaliňák
Beňko. „Nie som zástancom maximálneho
rozmeru ihriska v areáli Základnej školy
na Ulici 8. mája, ale ten najmenší rozmar
v rámci noriem SFZ, myslím, že by tam
mohol byť, samozrejme k tomu aj atletický
ovál,“ zdôraznil Kamil Beňko.
***
PRIMÁTORKA ZHRNULA
CELU ANABÁZU HISTÓRIE
Poslanec Pavel Olejár sa v rozprave
pridal tiež. „Nadobudol som pocit, že
to ihrisko s umelou trávnou nechceme
vybudovať a chcel by som sa zbaviť
pocitu, že začína zvoniť umieračik nad
svidníckym futbalom,“ poznamenal Pavel
Olejár a primátorka Marcela Ivančová potom
zhrnula celú anabázu histórie plánovanej
výstavby ihriska s umelým povrchom. „Nie
Kamil Beňko
je pravda, že nekonáme, že nerobíme nič.
Robíme,“ zdôraznila primátorka a načrtla riešenie, ktoré spočíva v oprave
jestvujúceho ihrisko Základnej školy na Ulici 8. mája. „Mali sme rokovania
aj s hygienou i s políciou a vyzerá to tak, že by to šlo. Musí to však mať
charakter školského športoviska a spĺňať
všetky predpisy vrátane vplyvov na zdravie
obyvateľov, napríklad aj z hľadiska hluku
a podobne,“ načrtla primátorka s tým, že
aktuálne prichádzajú do úvahy dve alternatívy - prvá s predbežným rozpočtom 450-tisíc
eur (samotné práce na ihrisku, povrch ihriska
a osvetlenie) a druhá drahšia alternatíva je s
predbežným rozpočtom do 600-tisíc eur.
Viceprimátor Michal Goriščák potom vyhlásil,
že „to robí človeka človekom, keď hľadá
riešenia,“ a poslanec Peter Breznoščák len
zopakoval to, čo už na rokovaní v utorok minulý týždeň zaznelo: „Poďme to uzavrieť,
nech sa pohneme ďalej, aby sme mohli to
tak potrebné ihrisko vybudovať.“
Pavel Olejár
Po ňom si ešte raz zobrala slovo poslankyňa

Poslanci Peter Breznoščák a Ján Vook
Katarína Siváková, ktorá vlastne zmenu celej diskusie naštartovala. „Tie najťažšie cesty vedú na najkrajšie miesta. A presne ako predo mnou povedal
kolega Peter Breznoščák, naozaj by sme
túto tému mali dnes uzavrieť.“
***
VICEPRIMÁTOR
S NÁVRHOM UZNESENIA
No a keď viceprimátor Michal Goriščák
predniesol návrh uznesenia, že Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje opravu viacúčelového športového areálu s umelým povrchom
v priestore existujúceho ihriska pri základnej
škole na Ulici 8. mája s finančným výdavkom
z rozpočtu mesta Svidník do výšky 450-tisíc
eur, bolo rozhodnuté. Všetci prítomní štrnásti
poslanci hlasovali za, nikto nebol proti a
nikto sa nezdržal hlasovania. Zaujalo akurát
vyjadrenie šéfa financií na Mestskom úrade
Nikolaja Vlčinova ešte pred hlasovaním, keď
Michal Goriščák
povedal, že „teraz sa schvaľuje len investičný zámer.“ Faktom ale je, že spojenie investičný zámer sa v predloženom
a schválenom uznesení nikde nespomína. V schválenom uznesení je jasné
napísané: schvaľuje opravu...
***
ZELENÁ UMELEJ TRÁVE
Ihrisko s umelým povrchom teda dostalo zelenú v areáli Základnej školy na
Ulici 8. mája vo Svidníku, a to i napriek tomu, že nikto jasne nepovedal, aké
bude mať rozmery. Primátorka mesta Marcela Ivančová povedala, že toto
všetko doriešia pri zameraní a príprave opravy. Schváleným uznesením pritom
všetci prítomní poslanci ešte určili hlavnému kontrolórovi mesta Svidník Ivanovi
Saganovi vykonať kontrolu zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti
a účinnosti pri plnení uznesenia mestského zastupiteľstva č. 400/2017 zo
dňa 10.8.2017, ktorým vtedajší poslanecký zbor rozhodol o výstavbe ihriska
s umelým povrchom v areáli heliodromu.
(ps)

Podduklianske novinky

20. máj 2019

Spravodajstvo

5

Bude riadiť Kanceláriu svidníckej primátorky Erika Červená?
Meno vedúceho nového Odboru regionálneho rozvoja, ktorý
chce na Mestskom úrade zriadiť primátorka Marcela Ivančová,
stále nepoznáme. Hoci predbežné informácie hovorili o tom, že
obálky uchádzačov, ktorí sa prihlásili do výberového konania,
by už mali byť otvorené, meno nového vedúceho stále nepoznáme.

odchodov na dôchodok. Vzhľadom na prelínanie funkcií nebude náhrada
jedného zamestnanca za druhého, ale náplne prác sa prispôsobujú novej
štruktúre a novým požiadavkám úradu. Dvaja zamestnanci na projekt posilnili
kultúru a čiastočne sociálny odbor. Výber zamestnancov bol na základe ich
odborných predpokladov a zručností,“ vyhlásila Kristína Tchirová, ktorej sme
sa pýtali aj na skutočnosť, o ktorej sa z prostredia Mestského úradu dostávajú
informácie v poslednej dobe čoraz častejšie. Údajne má byť zriadená funkcia
Pre naše noviny to potvrdila PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. riaditeľa, resp. riaditeľky Kancelárie primátorky.
Pripomeňme, že v minulosti isté obdobie riaditeľom Kancelárie primátora
„Na pozíciu vedúceho Odboru regionálneho rozvoja sa prihlásil jeden uchádzač, ktorého meno do ukončenia výberového konania nebudeme zverejňovať. Jána Holodňáka Vladimír Šandala, ktorý predtým pôsobil ako prednosta
Výberové konanie sa uskutoční do konca mesiaca máj. Viac informácií bude Mestského úradu. „Pozícia riaditeľa kancelárie v pôvodnom ponímaní nebude, ale kanceláriu primátorky bude viest vedúci
známych po ukončení výberového konania,“
pracovník na štandardnej pozícii vedúceho odzdôraznila Kristína Tchirová a nás zaujímali aj
boru. Kancelária primátorky bude zastrešovať
ďalšie personálne zmeny na svidníckom Mestsekretariát primátorky, kultúru, časť školstva a
skom úrade od nástupu novej primátorky Marcely
časť vnútornej správy,“ vysvetlila PR manažérka
Ivančovej do funkcie, teda odo dňa zloženia jej
mesta Svidník Kristína Tchirová.
primátorského sľubu - od 7. decembra minulého
Vychádzajúc z jej slov a z toho, že na obsadenie
roku. Spomeňme vymenovanie prednostu Mestfunkcie vedúceho či vedúcej Odboru školstva,
ského úradu Miroslava Nováka, odvolanie vedúkultúry, športu a mládeže dodnes nebolo vyhlásecich odborov a následne ich poverenie vedením
né výberové konanie a odbor stále riadi poverená
odborov, s výnimkou odboru výstavby, ktorého
vedúca Erika Červená sa vraj dá predpokladať,
vedením bol poverený Karol Richvalský.
že novej funkcie sa ujme a Kanceláriu primáTen sa po absolvovaní výberového konania aj
torky Svidníka spolu s ďalšími spomenutými
stal riadnym vedúcim odboru, pričom na svojich
odvetviami by mohla riadiť práve Erika Červená.
miestach po výberovom konaní ostali aj vedúci
Túto informáciu však nikto nepotvrdil. Podľa
Marta Jacková a Nikolaj Vlčinov. Erika Červená
primátorky Marcely Ivančovej „za plného chodu
je stále poverenou vedúcou Odboru školstva.
Viceprimátor M. Goriščák, prednosta M. Novák a robíme organizačné zmeny na úrade, aby sme
Na svidníckom Mestskom úrade však podľa
poverená vedúca odboru školstva E. Červená
večne kritizovanú kapitolu rozpočtu mesta 13.1.,
PR manažérky došlo aj k odchodu niektorých
dlhoročných zamestnancov a k príchodu nových. „Mestský úrad opustili čo je Správa obce, zastabilizovali a prácu úradu zefektívnili.“
Poslancov a následne i verejnosť chce primátorka o zrealizovaných zmenách
dvaja zamestnanci v dôchodkovom veku. Na mestský úrad boli prijatí štyria
zamestnanci, z toho dvaja na projekt. Z týchto prijatých ľudí dvaja zamestnanci informovať po ich ukončení. Kedy sa tak stane, zatiaľ nevedno.
(ps)
sa v týchto dňoch zaúčajú na pozície, ktoré budú čoskoro uvoľnené z dôvodu

Krajskí poslanci rozdelili dotácie
- koľko a ktorým subjektom z okresu Svidník sa ušlo?
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja ešte na
svojom aprílovom zasadnutí schválilo rozdelenie dotácií pre
jednotlivých žiadateľov v troch programoch - šport, kultúra a
sociálne služby.
Pozreli sme sa na to, aké subjekty z okresu Svidník si podali žiadosti, koľko
finančných prostriedkov od Prešovského samosprávneho kraja žiadali a aká
výška dotácie im bola schválená.
V programe ŠPORT subjekty z okresu Svidník žiadali 22 355 € a pridelených
im bolo 14 100 €. Rozdelenie dotácií v tomto programe je takéto:
Obec Radoma: Workout ihrisko Radoma - požadovaných 4 995 € / schválených 800 €;
1. FK Svidník: Materiálne vybavenie futbalového klubu - 5 000 € / 5 000 €;
OZ Stopball Svidník: Oplotenie tenisového areálu - 1 000 € / 1 000 €;
Územná organizácia DPO Stropkov/Svidník: Plameň-aby nás bolo počuť 800 € / 800 €;
Mesto Svidník: Beh pre všetkých Svidníčanov - 4 560 € / 1 000 €;
OFK Tatran Kračúnovce: 70. výročie založenia športového klubu - 1 000
€ / 1 000 €;
TJ Slávia Svidník: Majstrovstvá Slovenska vo volejbale kadetov - 5 000 €
/ 4 500 €.
V programe KULTÚRA subjekty z okresu Svidník žiadali 36 550 € a pridelených im bolo 17 400 €. Rozdelenie dotácií v tomto programe je takéto:
Obec Roztoky: Modernizácia kuchyne v obci Roztoky - požadovaných 1 500
€ / schválených 800 €;
Obec Mestisko: Modernizácia spoločenských priestranstiev v kultúrnom
dome - 4 000 € / 800 €;
Obec Hrabovčík: Interiérové vybavenie kultúrneho domu - 3 000 € / 1 600 €;
Obec Soboš: Vybavenie kultúrneho domu inventárom - 1 250 € / 800 €;
Obec Dubová: Modernizácia kuchyne v Dubovej - 1 500 € / 800 €;

Obec Rovné: Modernizácia kuchyne v obci Rovné - 1 500 € / 800 €;
Obec Mlynárovce: Oprava podlahy v kultúrnosprávnej budove - 5 000 € /
2 500 €;
Obec Pstriná: Kultúrnejším prostredím ku kultúre - 1 800 € / 800 €;
Rusínsko-ukrajinská iniciatíva: Keď svetlo v noci bdie (Iluminácia a ozvučenie cerkvi) - 2 300 € / 2 300 €;
Obec Šarbov: Vybavenie sály kultúrneho domu - 2 000 € / 1 000 €;
Obec Nižná Jedľová: Pre krajšie prostredie - 1 500 € / 800 €;
Umelecký klub Prospekta: FS Makovica a DFS Makovička na medzinárodných festivaloch - 5 000 € / 1 000 €;
Obec Svidnička: Svidnička 460-včera dnes, zajtra - 1 600 € / 800 €;
Obec Stročín: Folklórny deň v Stročíne - 1 500 € / 800 €;
Obec Vyšný Mirošov: Usporiadanie 9. ročníka festivalu v obci Vyšný Mirošov - 1 500 € / 800 €;
Mesto Giraltovce: Folklórny festival v meste Giraltovce - 1 600 € / 1 000 €.
V programe SOCIÁLNE SLUŽBY subjekty z okresu Svidník žiadali 21 400
€ a pridelených im bolo 12 000 €. Rozdelenie dotácií v tomto programe je
takéto:
EURO-DONO, n.o.: Modernizácia „Denný stacionár Ladomirová“ Ladomirová
- požadovaných 1 500 € / schválených 1 000 €;
Jar života, n.o.: Rekonštrukcia učebne - 4 900 € / 1 000 €;
ANGELO n.o.: Oprava a údržba kúrenia - 1 500 € / 1 000 €;
Atrium Svidník n.o.: Nákup polohovateľných postelí a dekubitných matracov
pre prijímateľov sociálnej služby - 5 000 € / 3 500 €;
HKK SK n.o.: Modernizácia komunitného centra Ladomirová - 3 000 € / 3
000 €;
Obec Kurimka: Oprava budovy denného stacionára - 4 000 € / 1 000 €;
Atrium n. o., Prešov (okr. Prešov pre okr. Svidník): Nákup polohovateľných
kresiel pre prijímateľov sociálnej služby - 1 500 € / 1 500 €.
(pn)
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V sobotu volíme europoslancov - krúžkovať môžeme
najviac dvoch kandidátov na jednom lístku
V sobotu 25. mája nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. Voliť budeme od 7. do 22. hodiny, teda rovnako ako aj
v iných voľbách.
KTO MÁ PRÁVO VOLIŤ?
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má
občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý
pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného
členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý
pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj
občan Slovenskej republiky, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý
pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na
území Slovenskej republiky.
Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých
voľbách možno len v jednom členskom štáte
Európskej únie. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia.
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky - vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný, - v ktoromkoľvek volebnom
okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo
- na základe slovenského cestovného dokladu,
ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a ani na území iného členského štátu
Európskej únie.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej
volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo
pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiadosť
vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo
pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu
okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie
lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie
hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným
podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie
neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží
volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom
z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním
poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží
volič do obálky a následne do volebnej schránky.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú
volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to
len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná
komisia zriadená. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené
hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo
nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za
ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej
miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.
Voliči s trvalým pobytom vo Svidníku si môžu podať žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu osobne na Mestskom úrade (1. poschodie, č. dv. 126)
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, teda najneskôr v
piatok 24. mája 2019 v úradných hodinách mesta.
VOLEBNÉ OKRSKY VO SVIDNÍKU
Vo Svidníku je pre voľby do Európskeho parlamentu vytvorených deväť
volebných okrskov:
VOLEBNÝ OKRSOK č. 1:
Spojená škola (trieda na prízemí):
Centrálna (od 18 -40), D. Millyho, Dlhá, kpt. Pavlíka, Kukorelliho, Partizánska,
SNP, Stropkovská ( od 42 - 90), V. Nejedlého, Záhradná.
VOLEBNÝ OKRSOK č. 2:
ZŠ na Ul. Karpatskej (trieda na prízemí):

Gen. Svobodu 683, 684, Karpatská 743, 754, 804, 838, 784, 450.
VOLEBNÝ OKRSOK č. 3:
Gymnázium DH (trieda na prízemí):
Gen. Svobodu 681, 682, 691, 692, 698, 699, 700 , Komenského 309 - 317),
Komenského 444, 445, 816, 837, Kutuzovova 443.
VOLEBNÝ OKRSOK č. 4:
SNM-MUK (miestnosť na prízemí):
Dr. Goldbergera 248, 376, rodinné domy, Kutuzovova 319, 434, Nábrežná 371,
498, rodinné domy, Poštová, Sov. hrdinov 106, 240, 241, 372 , 373 , 374 432,
436, 437, 453, 454, 626, 166, Stropkovská 375, Centrálna 584, Sov. hrdinov
131, 229, 230, 430, 452, 680, 843, bezdomovci.
VOLEBNÝ OKRSOK č. 5:
SOŠ technická (trieda na prízemí):
Bardejovská 358, 359, 360, 55/43, Čsl. armády 362, 363, 364, Duchnovičová 431, 168,252, Festivalova 133, 134, 135,
MUDr. Pribulu, Pavlovičova, Pionierska 357,
130, Polyvkova, Sov. hrdinov 163, 165, 355,
356, 456, 825.
VOLEBNÝ OKRSOK č. 6:
ZUŠ (koncertná miestnosť na prízemí):
Komenského 461, Ľ. Štúra 438, 441, 442, 462,
489, Mládeže 495, 8. mája 490.
VOLEBNÝ OKRSOK č. 7:
ZŠ na ul. 8. mája (trieda na prízemí):
8. mája 491, 492, 493 , 494 , 634 , 635 , 637
, 2253.
VOLEBNÝ OKRSOK č. 8:
Podduklianska knižnica (miestnosť na prízemí):
8. mája 638, 1416, Duklianska 641 , 642 , 648, 650, 653 (Atrium).
VOLEBNÝ OKRSOK č. 9:
Technické služby (zasadačka na prízemí):
Duklianska 644, 1. mája, Budovateľská, čat. Nebiljaka, Hrabová, J. Gagarina,
Lipová, Makovická, Mierová, part. Kmiťa, Pod lesom, T. H. Ševčenka, Sov. hrdinov 628, 629, 331, 332, 333, 334.
(pn)

Rezervačný systém Sociálnej poisťovne
vám uľahčí návštevu pobočky a ušetrí čas
Poistenci Sociálnej poisťovne majú od začiatku roka k dispozícii
novú službu, ktorá im uľahčuje život. Môžu si rezervovať termín
návštevy v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne a vyhnúť
sa zbytočnému čakaniu.
Rezervačný systém sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne
a práca s ním je veľmi jednoduchá. Doslova do piatich minút si dokážete
rezervovať deň a hodinu návštevy pobočky a Sociálna poisťovňa vás vybaví
bez čakania. Nie je to lepšie, ako stáť v rade?
Rezervácia termínu z pohodlia domova cez internet je najpohodlnejší spôsob, ako ušetriť čas alebo aj ďalšiu cestu do pobočky. Rezervačný systém
Sociálnej poisťovne je bezplatný a pre prístup netreba žiadne heslo. Stačí
si otvoriť webovú stránku www.socpoist.sk a kliknúť na Objednajte si termín
návštevy v pobočke.
Pri objednávaní termínu nemôžete zablúdiť, ani sa pomýliť - systém vám vždy
povie, čo urobiť: vyberiete si, čo vybavujete, bydlisko s pobočkou, určíte si dátum a čas návštevy. Potvrdenie s termínom a menom zamestnanca Sociálnej
poisťovne, ktorý vás vybaví, obratom dostanete na e-mailovú adresu.
Ak ste prišli do pobočky Sociálnej poisťovne bez objednania a až tam ste sa
rozhodli nečakať, termín si môžete rezervovať priamo na mieste - počítač v
kiosku pobočky je vám k dispozícii. Pri ďalšej návšteve už nebudete čakať
vy, ale zamestnanec Sociálnej poisťovne bude čakať na vás.
Ak si svoju životnú situáciu konzultujete cez Informačno-poradenské centrum
(bezplatná linka pre dôchodky 0800 123 123 a pre ďalšie otázky 0906 171 989)
a zistíte, že návšteve pobočky Sociálnej poisťovne sa nevyhnete, agentka na
telefóne vám termín v pobočke tiež rada rezervuje.
Nečakajte, objednajte sa!
Sociálna poisťovňa
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„Kritika mojej osoby je nekorektná,“
tvrdila po piatich mesiacoch vo funkcii primátorka Ivančová, no poslanci už reagovať nemohli
Bez možnosti poslancov reagovať si po ukončení rozpravy pri
bode Rôzne na minulotýždňovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku zobrala slovo primátorka mesta Marcela
Ivančová. Zhrnula nielen samotné zasadnutie, ale aj ďalšie témy,
ktoré sú podľa nej veľmi dôležité a hlavne aktuálne.
Začala však samotným ihriskom, kvôli
ktorému sa poslanci zišli na neplánovanom zasadnutí, no plynulo prešla
ďalej. „Celý proces sme vám dopodrobna vysvetlili tak ako komunikujeme a
vysvetľujeme všetky informácie, ktoré
s ohľadom na ochranu záujmov mesta
Svidník komunikovať môžeme. Aj ja sa
so svojimi spolupracovníkmi pýtam, kto
je za celý stav s ihriskom zodpovedný?
Kto je zodpovedný za to, že sa minulo
10-tisíc eur za dokumentáciu, ktorú
nevieme použiť?“
Primátorka tak reagovala na to, že
spomínaných 10-tisíc v minulosti mesto
zaplatilo za dokumentáciu ihriska s
umelou trávou ako by malo vyzerať v
areáli heliodromu. Následne na svoje
slová nadviazala. „Nepotrebujem však
na riešenie tejto situácie a tohto problému
nejaké teatrálne vystúpenia alebo nejaké
vystúpenia pred kamerou a môžete si byť
istí, že zodpovednosť bude vyvodená.
Tak ako to bude vo všetkých prípadoch,
kedy tú zodpovednosť bude treba vyvodiť. A o to chcem poprosiť aj vás, páni
poslanci, aj teba, pani poslankyňa, pracujte s informáciami korektne a správne,“
nabádala poslancov primátorka, no čo
presne mala na mysli, nekonkretizovala. Marcela Ivančová ďalej zdôraznila,
že okrem diskusie o procese prípravy
ihriska, ktorú zo strany mesta postavila
hlavne na faktoch a argumentoch, boli
podľa nej všetci účastníci utorkového
zasadnutia svedkami kritiky, „do určitej
miery obviňovania a ja sa pýtam, na čo je
to všetko dobré? Do úradu som nastúpila
7. decembra, hneď prvé veci, ktoré som
riešila, bol takmer desať rokov starý
problém Zberného dvora, a to je vlastne
dôkaz, že každý neriešený problém nás
raz nájde.“
V čom presne spočívalo riešenie
problému Zberného dvoru, ktorý je stále
na súde a dodnes nie je uzavretý, však
primátorka nespresnila, no pokračovala
vo výpočte svojich aktivít. „Nehovorím o
ďalších aktivitách, ako nemocnica, a tak
ďalej, a tak ďalej. Tých problémov hneď
na začiatku bolo veľmi veľa. V súčasnosti
sme vo veľmi podobnej situácii. Keď
nebudeme problémy riešiť, keď budeme
strkať hlavy do piesku, nechávať na tých,
čo prídu po nás, teda na naše deti, nájde
nás to. Sú dve možnosti: buď budeme
to mesto posúvať ďalej alebo budeme
stagnovať v tomto stave, v akom je,“
podotkla primátorka a výpočet svojich
aktivít pokračovala spôsobom, ktorý
možno tak trochu označiť aj ako výčitku,

no opäť bez konkrétneho menovania.
„V tej celej kritike zaniká to, na čo sme
možno všetci spoločne najviac hrdí, a
ten úspech nebudem pripisovať iba sebe,
hoci by som mohla a aj na sociálnych
sieťach by to vyzeralo veľmi dobre, ale
budem hovoriť vždy v množnom čísle.
Našli sme a dokázali sme v našom meste
udržať investora - 180 pracovných miest.
Aj vďaka tomu nemusíme teraz riešiť 150
nezamestnaných šičiek, ktoré prepúšťajú
z odevných závodov. A ideme v tejto veci
ďalej, mám na mysli hľadanie nových pracovných miest. Zaniklo, že sme nedovolili
minúť takmer 70-tisíc eur na starý asfalt a
boli rôzne tlaky a rôzne okolnosti. Zaniklo
to, že podávame trestné oznámenie na
spoločnosť, ktorá rekonštruovala budovu

hasičskej zbrojnice a podobne zásadne
budeme postupovať aj v prípade modrého mosta. Čakáme na vyjadrenie expertov. Zaniklo, že opravujeme amfiteáter
po veľmi dlhom čase a o to tá oprava je
náročnejšia a o to bude aj náklad vyšší.
Robíme to preto, aby sme vyhoveli požiadavkám Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, aby sme 25. mája mohli
uskutočniť festival. Je to stará vec, dlho
neriešený problém, ale vysporiadať s tým
sa musíme my. My všetci.“
Vo svojom takmer sedemminútovom
vystúpení sa primátorka dotkla aj ďalších
tém, napríklad aj zmien na Mestskom
úrade, no opäť bez konkrétností. „Za
plného chodu robíme organizačné
zmeny na úrade, aby sme večne kritizovanú kapitolu rozpočtu mesta 13.1., čo
je Správa obce, zastabilizovali a prácu
úradu zefektívnili a zlepšili pracovníkom
na úrade pracovné podmienky. Konečne sme rozhýbali problém s odpadom
v meste, náš spoločný problém, nie
problém mesta, mestského úradu, ale
všetkých poslancov, všetkých občanov
mesta. Som vďačná občanom mesta
za to, že tú kampaň, ktorú vedieme
za zvýšenie miery separácie odpadu,

poňali veľmi aktívne a prvé hlásenia o
miere separovania odpadu medziročne
nám dávajú takú nádej, že tá separácia
vo všetkých kategóriách je lepšia, keď
porovnáme prvý štvrťrok minulého roku
a prvý štvrťrok tohto roku. Sme v lepších
číslach a ideme ďalej. Budú to pracovné
stretnutia, diskusie, argumentácie, názory a nakoniec rozhodnutia, ale nikdy
nie naopak.“
Primátorka Svidníka vyhlásila, že by
mohla vymenúvať spoločné projekty a
zdôraznila, že rešpektuje právo všetkých
na názor, aj keď s ním nemusí vždy súhlasiť. Len otvorená hra podľa primátorky
všetkých posúva ďalej. „Vyvolávanie
problémov tam, kde nie sú, nič nerieši.
Fotovoltaika - pochybenie sa stalo v
minulosti. Máme teraz kričať, kopať, hádzať sa o zem, kto je za to zodpovedný?
Riešime problém, nadmerná medializácia nikomu nepomôže, práve naopak,“
pokračovala primátorka v istom druhu kritiky, no v tomto prípade už bolo jasné, že
má na mysli médiá a hneď ďalšou vetou

prešla k ďalšej hlavne poslancom Pavlom Olejárom často pretriasanej téme.
„Uloženie odpadu - ako sme spomínali,
zmluva je na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie. Som si istá, že ak by
som ju podpísala hneď po vyhodnotení
súťaže, bolo by anonymné podanie na
Úrad pre verejné obstarávanie, že je niečo zlé. Chceme mesto chrániť a niekedy
to nejde bez takýchto riešení. Ešte raz
sa preto pýtam: kde je ten celý záujem
mesta pri vyvolávaní káuz, poloprávd a
podobných záležitostí?“
Svidnícka primátorka sa v závere svojho
vystúpenia dotkla aj kritických hlasov,
ktoré zrejme zaznievajú priamo na jej
adresu. „Kritika mojej osoby po piatich
mesiacoch od prevzatia úradu je nekorektná. Dávam tomuto mestu a spoločne
s vami čas a energiu. Chcem poznať
procesy, ktoré v meste bežia a chcem
poznať celú agendu mesta dôsledne.
Som rada, že sa mi po rokoch podarilo
dostať mesto Svidník do Republikovej
rady Združenia miest a obcí Slovenska.
Je to naozaj vážna organizácia a naozaj
nechodím tam na kávu. Budem sa
uchádzať o spoluprácu so všetkými z
vás, ktorí o to budú mať záujem. Mám
svoj program a opäť použijem množné
číslo: máme svoj program, a urobíme
všetko pre to, aby sme ho naplnili v čo
najväčšej miere,“ uzavrela svoje vystúpenie v závere neplánovaného zasadnutia
svidníckych mestských poslancov, ktorí
už na ňu nemohli reagovať, primátorka
Marcela Ivančová.
(ps)

Štátny tajomník rezortu školstva pod Duklou
Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy a výskumu Peter Krajňák navštívil
v uplynulý piatok svidnícky región. Konkrétne navštívil Základnú školu v Krajnej
Poľane a Základnú školu v obci Kružlová, ktoré participujú na projekte sociálnej
inklúzie. „Ďakujem vedeniu základných škôl a všetkým zamestnancom za
láskavé prijatie,“ povedal po návšteve týchto dvoch škôl Peter Krajňák, ktorý
v popoludňajších hodinách na svidníckej pešej zóne spolu s viceprimátorom
Svidníka Michalom Goriščákom otvoril výstavu „Vizuálnej viacjazyčnosti v EÚ.“
Po otvorení výstavy štátny tajomník rezortu školstva diskutoval s primátorkou
Svidníka Marcelou Ivančovou o podpore výchovy a vzdelávania v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
(pn)

Peter Krajňák (vpravo)
pri rozhovore s riaditeľom ZŠ v Krajnej Poľane
Jozefom Bilasom
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Britský veľvyslanec Andrew John Garth na Spojenej škole vo Svidníku
Rozmanité a bohaté aktivity študentov Spojenej školy, ich
prezentácia širokej verejnosti na rôznych podujatiach otvorili
dvere ich stretnutiu s veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska Andrew Garthom.
Prvý kontakt našich študentov s britskou ambasádou bol už minulého
roku, keď sa Frederik Ganaj a Rebeka Slivovičová (Hotelová akadémia)
zúčastnili slávnostnej recepcie na počesť kráľovskej svadby princa Harryho
a Meghan.
Svojimi dielami - kompozíciou s vyrezávanými melónmi - dotvárali výzdobu
recepcie. Veľvyslanec ocenil aj skutočnosť, že ako jedna z mála škôl v tomto
regióne, ponúkame britský program „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“. Na slávnostnej ceremónii v novembri 2018 osobne odovzdal strieborné
medaily našim žiakom Frederikovi Ganajovi, Ivete Zavodovej, Nikole Oleárnikovej a Marekovi Bakovi. Títo štyria úspešní „dofáci“, ako ich familiárne
voláme, dostali príležitosť sprevádzať pána veľvyslanca celý deň.
Veľvyslanca Andrewa Gartha sme v stredu 15. mája vrelo privítali na pôde
Spojenej školy podľa tradícií nášho kraja - chlebom a soľou, v klubovni sme
obdivovali žiakov základnej školy, ktorí so zanietením predviedli kúsok z
nášho kultúrneho bohatstva. Pieseň v rusínskom jazyku spoločne s tradičným
tancom v podaní našich mladších žiakov bol veľkým zážitkom. Tanček a pieseň v anglickom jazyku nás zase milo pobavili. Pán veľvyslanec nám pútavo
priblížil svoju prácu veľvyslanca, ale nezabudol ani na práve prebiehajúce
majstrovstvá sveta v hokeji, či brexit. Po počiatočnom strese sa rýchlo rozprúdila zaujímavá diskusia a čas v prítomnosti pána veľvyslanca rýchlo ubiehal.
V spoločnosti študentov a učiteľov Spojenej školy, zapojených do programu
DofE, pán veľvyslanec navštívil historické miesta na Dukle, drevený kostolík
v Ladomírovej a expozíciu vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku. Tieto
miesta v ňom zanechali veľmi silné dojmy, aj vďaka pani Martine Hospodárovej,
ktorá mu so zanietením priblížila históriu nášho kraja.
Pán Gharth v sprievode riaditeľky školy Márie Makutovej navštívil aj Mestský
úrad vo Svidníku. Po krátkom rokovaní s primátorkou Marcelou Ivančovou

boli všetci pozvaní na obed na Spojenej škole. Menu vybrali a pripravili naši
„hoteláci“, predstavili tradičné jedlá nášho regiónu. Výber ľudových jedál bol
naozaj úspešný, všetkým chutilo a do debaty pri stole sa aktívne zapájali aj
študenti. Pre študentov hotelovej akadémie v obsluhe to bola vážna skúška
ich šikovnosti a odbornej zdatnosti, ale zvládli ju na „výbornú“.
Život prináša rôzne stretnutia a rôzne možnosti. Nám umožnil zažiť príjemný deň v spoločnosti pána veľvyslanca Veľkej Británie. Z tohto stretnutia si
všetci odnášame skvelé spomienky. A keďže sa našej návšteve u nás veľmi
páčilo, pán veľvyslanec vyjadril nádej na skoré stretnutie, pretože je tu ešte
veľa toho, čo nestihol vidieť a čo by sme mu radi ukázali. A naši žiaci si teraz
môžu povedať: „Obedoval som s britským veľvyslancom.“ Osvedčilo sa nám
už rokmi overené, že poctivá práca prináša ovocie. A poctivá práca učiteľov
a žiakov našej školy prináša ovocie aj nám.
Pedagógovia a žiaci Spojenej školy
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Svidnícka nemocnica znovuotvorila infektologickú ambulanciu
Nemocnica Svet zdravia Svidník od mája znovuotvorila pre
pacientov infektologickú ambulanciu. Jej prevádzka bola pred
takmer troma rokmi pozastavená z personálnych dôvodov.
Ambulanciu od mája vedie nový lekár MUDr. Martin Kolibáb. Je
jedinou ambulanciou tohto typu v širšom regióne a stará sa o
pacientov zo Svidníka, Stropkova, Giraltoviec a Bardejova.
MUDr. Martin Kolibáb ukončil Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach a následne atestačné štúdium v Bratislave. Pôsobil v nemocniciach
v Poprade, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, v kúpeľoch v Dudinciach,
ale pracoval aj pre Tropic team Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety. Pôsobil tak v rámci humanitných projektov v Kambodži, Burundi,
Južnom Sudáne, Indii, Libanone, ako aj v utečeneckých táboroch v Grécku
(Alexandria, Lesbos) a Slovinsku. Počas svojho pôsobenia získal bohaté
skúsenosti, ktoré sú prínosné aj pre pacientov svidníckeho regiónu.
V rámci infektologickej ambulancie svidnícka nemocnica pacientom ponúka
tieto služby:
- poskytnutie zdravotnej starostlivosti pacientom s možným postihnutím infekčnou chorobou - diagnostikou, poskytovaním komplexnej liečebno-preventívnej

starostlivosti, ambulantným sledovaním jeho stavu v období rekonvalescencie,
prípadne po prechode choroby do chronicity
- lekár ambulancie rozhoduje nielen o liečbe, ale aj o potrebnej izolácii
pacienta doma alebo na infekčnom oddelení, sleduje zdravotný stav doma
izolovaných pacientov
- monitorovanie zdravotného stavu, prípadne odporúčanie doživotnej antiinfekčnej terapie, vrátane tzv. primárnej a sekundárnej profylaxie
- starostlivosť o pacientov so všetkými typmi nákaz, vrátane nákaz špecifických
pre tropické alebo iné endemické oblasti, ktoré však môžu byť zavlečené aj
do oblasti mierneho pásma
- lekár ambulancie zabezpečuje v rámci lôžkovej časti nemocnice vo Svidníku,
ako aj pre iné ambulancie konziliárne vyšetrenia, pričom pomáha ošetrujúci
lekárom s diferenciálnou diagnostikou pri podozrení na infekčné ochorenia,
odporúča diagnostický postup, resp. prípadnú antimikrobiálnu liečbu
- poskytuje služby antirabického centra (starostlivosť o pacientov, ktorí boli
pohryzení napr. líškou či inou dravou zverou, ako aj domácimi zvieratami,
ako sú mačky a psy).
Veľkú časť ambulantných pacientov tvoria pacienti s lymskou boreliózou,
resp. podozrením na ňu, pacienti s hereptickými infekciami, pacienti s komplikáciami, resp. následkami po prekonaní infekčnej choroby, klienti pred cestou
do oblastí so zvýšeným rizikom nákazy a pacienti s niektorými parazitózami
- poskytnutie komplexnej zdravotnej starostlivosti
ORDINAČNÉ HODINY
PONDELOK:
07:00 - 12:00
12:30 - 15:30
UTOROK:
07:00 - 12:00
12:30 - 15:30
STREDA:
07:00 - 12:00
12:30 - 15:30
ŠTVRTOK:
07:00 - 12:00
12:30 - 15:30
PIATOK:
07:00 - 12:00
12:30 - 15:30
Ambulancia sa nachádza na prízemí bloku D so samostatným vstupom. Z
hlavného schodiska do lôžkového pavilónu A pri Hniezde záchrany je potrebné
odbočiť vpravo. Pre imobilných a v nemocnici hospitalizovaných pacientov je
možný aj vstup cez prechodovú chodbu na prízemí pavilónu A. Kontakt do
ambulancie: 054/7860 564.
(jf)
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Zárezy kamenistého poľa Júliusa Paňka
Zárezy kamenistého poľa je názov knihy Júliusa Paňka, nášho
rodáka, spisovateľa, bývalého pedagóga, novelistu a poviedkára, ktorá bola 9. mája 2019 slávnostne uvedená do života kníh v
Podduklianskej knižnici vo Svidníku lupienkami kvetov.
Do literárneho sveta knihu uviedli Ivan Jackanin, Július Paňko, Mária Paňková a Kamil Beňko. Zároveň novej knihe popriali veľa vďačných a spokojných
čitateľov. Knihu z ukrajinčiny do slovenčiny preložila Mária Paňková, manželka
spisovateľa. V tejto novele je zobrazený súkromný, občiansky a spoločenský
život ľudí severovýchodného Slovenska v zložitom období normalizácie až po
rok 1989 a prvé roky rodiacej sa demokracie na Slovensku po prelomovom
roku 1990. Dej novely sa v prevažnej miere odohráva v školskom prostredí.
Oporným stĺpom deja sú rodové tradície, stelesnené v obraze matky, jej odkaz
deťom - zachovať pre potomkov rodinné hniezdo. Podujatie moderoval riaditeľ
Podduklianskej knižnice Kamil Beňko. Ivan Jackanin, predseda Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku, spisovateľ, publicista a prekladateľ, urobil
rozbor knihy a tvorby Júliusa Paňka. Potom sa slova ujal samotný autor, ktorý
prítomným porozprával o svojej tvorbe, o tom ako sa dostal k písaniu, kde hľadá
námety a inšpiráciu pre svoje knihy. Július Paňko je členom Spolku ukrajinských
spisovateľov na Slovensku a na svojom konte má 8 kníh v ukrajinskom jazyku, z

Svidnícke zborové dni
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zorganizovalo 12. mája v
gréckokatolíckom Chráme Božej múdrosti vo Svidníku koncert detských
speváckych zborov - Svidnícke zborové dni, podujatie z verejných zdrojov
bolo podporené Fondom na podporu umenia.
V dvojhodinovom programe venovanému všetkým matkám pri príležitosti
Dňa matiek, sa predstavili domáci detský spevácky zbor Amaryllis pri ZUŠ
vo Svidníku s dirigentkou Erikou Cichou a hostia detský spevácky zbor Pro
Musica - Magnólia pri ZUŠ v Michalovciach a Sobranciach s dirigentkou Vierou
Džoganovou a detský spevácky zbor Lienka pri SZUŠ Múza v Humennom s
dirigentkou Zuzanou Dirbákovou.
Verejnej prezentácii predchádzal
workshop pre
umeleckých ved ú c i c h z b o r o v,
hlasových pedagógov, dirigentov a
korepetítorov. Teší
nás, že popri speváckom zbore Pro
Musica - Magnólia,
ktorý precestoval
takmer celý svet,
okrem iného bol na
turné v 13 štátoch Mexika, získal zlaté medaily zo svetových súťaží v Belgicku,
USA, Benátkach, Grécku, či spieval vo Vatikáne u Svätého Otca Jána Pavla
II, sa náš svidnícky zbor Amaryllis nestratil.
Špičková kvalita umeleckej a interpretačnej úrovne zborov nás len utvrdila,
že aj tento druh umenia má svoje pevné miesto v hudobnom živote a kultúre
regiónu.
(mb)

toho 4 boli preložené do slovenského jazyka, ktoré preložila Mária Paňková.
Súčasťou tejto prezentácie bolo prečítanie úryvku z knihy v podaní Svetlany
Hajdukovej, pracovníčky knižnice. Radosť plnému hľadisku urobilo vystúpenie
svidníckej rodáčky, sopranistky Evy Petríkovej, ktorú na klavíri sprevádzala
zaslúžilá umelkyňa Ukrajiny doc. Ljubov Gunder. O tom, že knihy tohto spisovateľa sú obľúbené, svedčila aj bohatá diskusia a záverečná autogramiáda.
Ďakujeme Júliusovi Paňkovi za skvelé stretnutie a prajeme mu hlavne pevné
zdravie, veľa tvorivých síl, nech nezničiteľný lúč jeho prozaického slova poteší
a zohreje každého čitateľa, a nech autor nás poteší ďalšími novými poviedkami
a novelami.
Kamil Beňko, riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku

(Podduklianske o)svetové kino
22. júna o 19. hodine v priestoroch POS
vo Svidníku
ONI A SILVIO
O filme:
Aká je najväčšia ľudská túžba? Láska? Peniaze? Sex?
Neobmedzená moc? A je možné to všetko dosiahnuť a
nestratiť pri tom vlastnú tvár? Sorrentinov dvorný herec
Toni Servillo stvárňuje v tejto veľkolepej provokatívnej
komediálnej dráme Silvia Berlusconiho - notoricky
známeho miliardára, strojcu škandálov, mediálneho
magnáta a dlhoročného talianskeho premiéra, ktorý
sa preslávil najmä excentrickým spôsobom života a zhýralými večierkami.
Film dáva nazrieť do súkromia tejto kontroverznej postavy a ponúka pohľad
na mrazivé a neraz groteskné situácie, či sa už týkajú podplácania sudcov,
kupovania najlepších futbalistov, alebo zvádzania mladučkých modeliek.
Zaoberá sa aj tým, akí ľudia Berlusconiho a jemu podobných obklopujú a ako
funguje cynický mechanizmus moci, založený na absolútnej strate hodnôt,
ponižovaní, egoizme a prospechárstve. Réžia: Paolo Sorrentino, žáner:
dráma / Komédia / Životopisný , Taliansko / Francúzsko, 2018, 150 min,
MP: 15+, vstup: 3 €/s preukazom FK: 2 €

Kto daroval krv?
V stredu 15. mája 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 53 bezpríspevkových darcov:
Emil Haninčík (37), Silvia Hicová (9), Ondrej Babják (18), Ladislav Koudelka (15), Miroslava Martičeková (2), Vilian Jachymovič (3), Michal Marčišin
(40), Alena Gičová (6), Marián Gič (6), Peter Barila (19), Dmitro Prysiazhnuk
(prvodarca), Ján Vageľ (35), Regina Trebišovská (48), Štefan Šafranko (6),
Radoslav Šafranko (28), Tomáš Calko (28), Eva Hudáková (3), Martin Ragan
(24), Jozef Špirňák (60), Martin Kundrát (19), Martin Feciskanin (34), Peter
Homza (57), Jozef Sabo (7), Jozef Michalko (7), Miroslav Perháč (49), Jaroslav
Cimbora (52), Miroslav Gerek (70), Ján Micenko (59), Martin Doruľa (27),
Lukáš Levický (3), Štefan Janočko (23), Kamil Ripper (11), Peter Bochnovič
(43), Ľubomír Jurečko (5), Marieta Feková (2), Dominik Sekeľ (6), Ladislav
Harakaľ (13), Ivan Bochnovič (54), Peter Kidala (48), Peter Gula (77), Jana
Keselicová (39), Radoslav Michalko (13), Daniel Hic (5), Viliam Rusinko (2),
Tadeáš Vansač (prvodarca), Miroslav Burjak (29), Peter Božik (63), Alojz
Servanský (32), Ján Iľov (11), Slavka Pilipová (37), Alexander Palička (43),
Anna Gajdošová (5), Ján Fecko (2).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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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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OZNAM
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov vo Svidníku oznamuje a
pozýva záhradkárov, ako aj záujemcov o rez ovocných stromov a štepenie
ovocných stromov na akciu, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019 o 10.00 hod.
v záhradkárskej osade SAD Svidník smerom na Mestisko na pozemku v pani
Heleny Veselovskej. Ukážkový rez a štepenie stromov predvedie predseda
Republikového výboru SZZ Bratislava Eduárd Jakubek. Tešíme sa na Vašu
hojnú účasť.
Okresný výbor SZZ vo Svidníku
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Medziokresné futbalové súťaže
6. liga
Bukovce - Kalnište
0:3 (0:1)
Góly: Matúš Timko (vl.) - Branislav
Halek (PK), Jozef Čekelský
ŽK: Kristián Palička - Peter Cauner
ČK: 0 - Jozef Hudák
Tisinec - Stročín
6:0 (0:0)
Tisinec mal od začiatku zápasu hernú prevahu, no šance a strely zostali
nevyužité. V druhom polčase domáci
už spresnili koncovku a s prehľadom
zvládli celý zápas.
Góly: Jozef Michrina 3, Maroš Čakurda, Michal Bokšanský, František
Prusák
ŽK: 0 - Ľuboš Medviď
Sitníky - Rovné
6:1 (2:0)
Góly: Denis Polaščik 4 (1 z PK), Tomáš Kirňak 2 - Maroš Ksenič
ŽK: 0
Chotča - Radoma
1:4 (1:2)
Góly: Tomáš Švahla - Šimon Rokyta,
Jakub Matkobiš 2, Maroš Labuda

Blicha 2 - Gamec, Vaňko
ŽK: Martin Bučko - Haluška

ŽK: Marcel Džavoronok - 0
Miňovce - Kuková
0:0
Lúčka - Breznica
3:0
(kontumačne)

1. Sitníky
2. Radoma
3. Lúčka
4. Tisinec
5. Kalnište
6. Breznica
7. Rovné
8. Kuková
9. Stročín
10. Bukovce
11. Lomné
12. Chotča
13. Miňovce

Tabuľka
20 14 4 2
20 14 4 2
21 13 2 6
20 13 2 5
20 13 1 6
20 11 5 4
20 9 5 6
20 7 2 11
20 6 4 10
21 6 1 14
20 4 2 14
21 3 3 15
21 0 3 18

88:24
48:15
70:37
59:27
41:38
54:24
42:36
33:35
52:51
27:62
23:63
27:74
16:94

46
46
41
41
40
38
32
23
22
19
14
12
3

7. liga
Gribov - Mestisko
5:2 (2:0)
Góly: Pavol Suško 3 z PK, Marek

Tabuľka
1. Ladomirová 12 11 0 1 48:14
2. Gribov
12 7 1 4 38:20
11 7 0 4 36:22
3. Baňa
4. ŠK Orlík
12 5 1 6 21:23
5. Mestisko
12 3 1 8 23:37
6. Giraltovce 11 0 1 10 14:64

33
22
21
16
10
1

4. liga - dorast
Lomné B - Miňovce
3:0 (1:0)
Góly: Jakub Cap, Tomáš Calko,
Damián Husár
Chotča - Radoma
5:5 (2:2)
Góly: Tibor Bogdan 2, Patrik Demjan, Maroš Marcinčák, Samuel Dzur
- Ján Čula 3, Matúš Kontura, Jakub
Zajaroš
3. liga žiaci A

Lúčka - Breznica
3:8 (0:5)
Góly: Jakub Hvišč, Šimon Jurčišin
2 - Adam Bartko 3, Ladislav Bilý 3,
Adam Staš 2
Kalnište - Kuková
14:2 (8:2)
Góly: Emanuel Kokolík 3, Peter
Bosák 2, Matej Gdovin 3, Kristián
Kokolík 2, Damián Mašlej, Jozef Fučo
2, Patrik Štachura - Viliam Eliáš 2
3. liga žiaci B
Rovné - Bukovce
8:1 (3:0)
Góly: Kevin Vyravec 2, Nikolas Vyravec, Viktor Ferenc 3, Ľuboš Janočko
2 - Šimon Harvilko
Tisinec - Stročín
3:7 (3:5)
Góly: Tomáš Jakub 3 - Kevin Varecha
2, Adam Tomko 2, Ľuboš Sivák, Samuel Varecha, Tomáš Haluška

Žiaci v kopačkách

AŠK Maria Huta - 1. FK Svidník 0:1 (0:0)

Počas uplynulého víkendu svoje majstrovské stretnutia 22.
kola II. ligy skupiny B Východoslovenského futbalového zväzu
v Košiciach odohrali mladší a starší žiaci 1. FK Svidník. Tu sú
výsledky:

Po tesnom domácom víťazstve nad súperom z Krompách sa treťoligoví
svidnícki futbalisti v 26. kole predstavili na trávniku Amatérskeho športového
klubu Maria Huta. Z tohto duela si domov priviezli tri dôležité body za rovnaké
víťazstvo ako pred týždňom doma.
Prvá štyridsaťpäťminútovka sa víťazstvo 1:0.
skončila bezgólovou remízou a nie- Zostava Svidníka: Mikluš - Ducár,
komu sa mohlo zdať, že podobný Zapotocký, Rohulskyi, Rocheu, Mapriebeh bude mať aj druhý polčas. V rek Matkobiš, Milunović, Košč (90.
ňom však mali viac z hry a napokon aj Petrik), Paňko, Losiev, Adrishvili (61.
kúsok povestného športového šťastia Nemergut).
Svidníčania.
Najbližší piatok 24. mája hrajú svidV 75. minúte sa strelecky presadil nícki futbalisti opäť na ihrisku svojho
Rohulskyi a svojim gólom zabezpečil súpera - predstavia sa v Šarišských MiSvidníku zisk troch bodov za tesné chaľanoch.
(pn)

STARŠÍ ŽIACI U15
FC Pivovar Šariš Veľký Šariš 1. FK Svidník 2:1 (0:0)
Fyzicky náročný silový futbal zo
strany domácich robil problémy
našim chlapcom. Napriek tomu sme
vyhrávali gólom Filipa Vaškanina. Na
konci zápasu však domáci zatlačili
našich a po dvoch dorážkach otočili
skóre vo svoj prospech. Zápasu by
viac svedčala remíza. Zostava: Bobák - Kamenický, Luščík, Volohda,
Šimco - Jurčišin, Bajcura, Pančák,
Šamko - Džurban, Vaškanin.

III. LIGA

MLADŠÍ ŽIACI U13
FC Pivovar Šariš Veľký Šariš 1. FK Svidník 2:0 (0:0)
Dvojtýždňová herná pauza našim
chlapcom zjavne neprospela. Remízový
zápas sme si prehrali v poslednej trojminútovke. Domáci umne rozohrali rohový
kop, na ktorý naša obrana nezareagovala a bolo 1:0. Pri záverečnom vabanku
Šarišania z rýchleho protiútoku stanovili
na konečných 2:0. Zostava: Hrinko Olejár, Čeremuga, Hnát, Baran - Cina,
Kamenický, Slivka - Marko, striedali:
Macko, Fedák, Moroz, Bilý.
(tv)

Úradná správa č. 31 zo dňa 16. mája 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
Vážení ISSF manažéri futbalových klubov, týmto si Vás dovoľujeme upozorniť
na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej mimovládnej neziskovej
organizácie doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových
organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie.
Formulár „Register MNO“ bude dostupný v ISSF elektronickej podateľni
najneskôr do konca mája 2019 o čom budú kluby informované cez ISSF
správu. Viac na: http://web.futbalovekluby.sk/cpanel.php?s=articles&domena=svidnik&show=110
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 21. kola 6. ligy dospelých OOFZ, 16. kola 7. ligy dospelých
OOFZ, 10. kola 4. ligy dorastu a 7. kola 3. ligy žiakov OOFZ
Schválila žiadosť ŠK Slovan Giraltovce o zmenu termínu stretnutia 17. kola
7. ligy dospelých V. Orlík - Giraltovce z dňa 19.5.2019 na deň 9.6.2019 o 15.30
hod. - vzájomná dohoda klubov, poplatok 10,- Eur - Giraltovce
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa

oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
KR a DZ OOFZ:
23. kolo - 6. liga dospelých - 26.5.2019 o 17.00 hod.:
Lomné - Lúčka (Gonos, Brendza, Baláž - Hubáč), Breznica - Miňovce (Ľ.
Suchanič, Makarová, Zápotocký - Burcák), Kuková - Chotča (Džupin, Dovičák,
Sidorová - Feč), Radoma - Sitníky (Veselý, Duháň, D. Špak - Šafranko),
Rovné - Tisinec (Gombár, Ličko, Čonka - Kaščák), Stročín - Kalnište (Fečo,
Korba, Kapa - Mackanin).
18. kolo - 7. liga dospelých - 26.5.2019 o 17.00 hod.:
Giraltovce - Gribov (Šugár), Baňa - V. Orlík (Michalko).
12. kolo - 4. liga dorastu - 25.5.2019 o 14.00 hod.:
Miňovce - Chotča (Ličko), Sitníky - Lomné (Fečo).
9. kolo - 3. liga žiakov A - 23.5.2019 o 16.00 hod.(štvrtok):
Kuková - Lúčka (Michalko), Breznica - Kalnište (Gonos) - 25.5.2019 o
10.00 hod.
9. kolo - 3. liga žiakov B - 25.5.2019 o 10.00 hod (sobota):
Stročín - Rovné (Džupin), Bukovce - Tisinec (Lipák).
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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Mladí volejbalisti vicemajstrami Slovenska
V dňoch 9. a 10. mája sa v dvoch telocvičniach Súkromnej
strednej športovej školy ELBA v Prešove uskutočnili školské
majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiakov ZŠ.

Za účasti víťazov krajských kôl Prešovského kraja - ZŠ 8. mája Svidník, Košického - ZŠ
Mierová Strážske, Banskobystrického - ZŠ Školská Slovenská Ľupča, Trenčianskeho - ZŠ
Gorazdova Púchov, Žilinského - ZŠ Martinská Žilina, Trnavského - ZŠ Školská Kúty a
Nitrianskeho - ZŠ Práce Komárno a druhého v poradí z Prešovského kraja ZŠ Šrobárova
Prešov. Naši chlapci sa v základnej skupine stretli so žiakmi zo Žiliny, Komárna a Kútov a
kvalitnými výkonmi všetky zápasy vyhrali zhodne 2:0. V semifinále bolo ich súperom družstvo Slovenskej Ľupče. Po vyhratom úvodnom sete sa im v druhom prestalo dariť na podaní
a tak o víťazovi musel rozhodnúť skrátený set. Ten naši hráči zvládli lepšie a zaslúžene postúpili do finále. V bojoch o zlato sa stretli opäť so žiakmi zo Žiliny, ktorí v druhom semifinále
porazili chlapcov z Púchova. Vo vynikajúcej atmosfére sa im však nepodarilo zopakovať
kvalitné výkony z predchádzajúcich zápasov. Súperovi podľahli v dvoch setoch 19:25 a
23:25, keď o víťazovi rozhodla jeho výšková prevaha na sieti a vynikajúci servis. V súboji o 3.
miesto zvíťazila ZŠ Školská Slovenská Ľupča nad ZŠ Gorazdova Púchov. Stretnutia o 1.-4.
miesto mali veľmi vysokú kvalitu, keďže sa medzi sebou stretli žiaci športových volejbalových
tried. Za nášho najlepšieho hráča bol vyhlásený jediný deviatak v našom družstve Ľuboš
Skasko. Jadro tímu tvorili žiaci nižších ročníkov, čo je nádejným predpokladom pre budúci
ročník súťaže. O tento úspech sa zaslúžili žiaci: Ľ. Skasko, B. Skasko, B. Genco, M. Džupka,
D. Škurla, P. Kriško, S. Keselica, M. Baka, O. Michalík, J. Želizňak, T. Matis, A. Bojkas pod
vedením P. Tholta a J. Genca. Poďakovanie patrí aj učiteľom a žiakom zo ZŠ 8. mája vo
Svidníku, ktorí počas bojov o medaily vytvorili elektrizujúcu atmosféru a boli tým siedmym
hráčom nášho družstva.
(jg)

Hubári spod Dukly hlásia: Už rastú!!!
Hubárska sezóna sa už začala! Ako sa vraví - „Studený máj, v stodole raj.“
Tohto hesla sa drží aj vášnivý hubár Stanislav Olijár. „Po výdatných dažďoch sa nám aj oteplilo a nedalo mi, aby som sa nešiel pozrieť na svoje
miesta, či nejaký ten májový dubák tam na mňa nečaká. A moje tušenie
bolo správne. V lese neďaleko Svidníka ma čakali krásne dubáčiky. Ako
každý hubár, svoje miesta nerád prezrádzam, ale najviac z húb mi robí

radosť Trúdnik klobučkatý, u nás známy ako Barania hlava, ktorá začne
onedlho rásť. Prajem všetkým hubárom a hubárkam úspešnú hubársku
sezónu,“ pochválil sa a zároveň podobné úlovky všetkým poprial Stanislav
Olijár.
(pn)

Vybojovali si zlato!
Zlato pre Základnú školu na Ulici 8. mája Svidník v krajskom kole mini cool volejbale. Žiaci ZŠ 8. mája Svidník úspešne reprezentovali školu i mesto Svidník a
z prvého miesta postúpili na Majstrovstvá Slovenska, keď na záverečnom turnaji
Prešovského kraja neprehrali ani zápas.
Žiakom Martinovi Bakovi, Oliverovi Michalíkovi, Jaroslavovi Želizňákovi, Samuelovi
Keselicovi, Alexovi Bojkasovi, Timotejovi Matisovi pod vedením pána učiteľa Petra
Tholta ďakujeme a držíme prsty na Majstrovstvách Slovenska v Poprade. (zš)
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www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE:
20. mája: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
21. mája: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
22. mája: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149; MUDr. Jánošík)
23. mája: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
24. mája: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
25. mája: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
26. mája: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
25. a 26. mája: MUDr. B. Lišková - Kukorelliho 334/16 v Giraltovciach. Kontakt: 0950
553 171. 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
Nedeľnú večerňu slúži ten duchovný, ktorý má sv. liturgiu o 10.00 hod. Počas týždňa: pondelok, utorok - sv. liturgia o 6.00 hod., Večerňa o 17.00 - slúži prot. Pajkoš, streda, štvrtok, piatok,
sobota - sv. liturgia o 6.00, Večerňa o 17.00 - slúži prot. Ján Sovič. Vo sviatky cez týždeň: sv.
liturgia o 6.00 - prot. Ján Pajkoš, Utreňa o 8.00, sv. liturgia o 9.30 - prot. Ján Sovič.
GRÉCKOKATOLÍCKY CHRÁM SVIDNÍK - MESTO
Pondelok 20. mája: 6.15 hod.: 1. ČAS, 6.30 hod.: * Táňa s rodinou, 18.00 hod.: † Jozef,
Ján, Mária, Anna, Michal, Ján, 18.45 hod.: Akatist k PB 11 - 13 ikos, Utorok 21. mája: 6.00
hod.: kláštor sestier Baziliánok, 11.30 hod.: CZŠ sv. Juraja, 12.00 hod.: † Anna, Ján, Jozef,
Mária, Demeter, Mária, Ján, Michal, 18.00 hod.: † Jozef, Anna, 18.45 hod.: moleben k PB,
Streda 22. mája: Na večernej sv. liturgii káže o. Marián Kuffa, 6.30 hod.: * Jakub, Simona,
15.30 hod.: Spolok sv. Jána Krstiteľa – beseda, 17.00 hod.: F6 zmierenie tour - Slováci,
Rómovia, Rusíni, 18.00 hod.: † Ján, Anna, † Juraj, Požehnanie kňazmi, Štvrtok 23.
mája: 6.30 hod.: kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Anna, 17.15 hod.: ruženec za
závislých, 18.00 hod.: † Jozef 40 dňová, † Anna ročná, Piatok: voľnica, 24. mája: 6.30
hod.: * Marek, Monika, 7.15 hod.: Ranné modlitby, 18.00 hod.: † Juraj, Zuzana, 18.45
hod.: Eucharistická pobožnosť, Sobota 25. mája: 8.00 hod.: * Mária s rodinou, 18.00
hod.: Sv. liturgia v neokatechumenátnom spoločenstve, Nedeľa po pasche o slepom,
26. mája: 7.00 hod.: Sv. ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Za farské spoločenstvo sl., 9.15
hod.: CZŠ sv. Juraja, * Michal, Ľuboš s rodinou, 10.30 hod.: * Zdenka, Edita CSL, 14.30
hod.: večiereň + korunka k bm, 18.00 hod.: * Helena sl.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 20.5.: 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Utorok 21.5.: 18:00
+ Michal, Mária, Eliáš, Mária, Streda 22.5.: 17:40 Moleben k Presv. Bohorodičke; 18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina s rod., Štvrtok 23.5.: 7:00 + Mária, Juraj,
Mária, Piatok 24.5.: 17:40 Moleben k Presv. Bohorodičke; 18:00 + Vasiľ, Júlia, Michal
a ost. z rod., Sobota 25.5.: 7:00 + Jozef, Nedeľa 26.5.: 9:00 Za farnosť.
SÁLA KRÁĽOVSTVA JEHOVOVÝCH SVEDKOV
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konaj na Festivalovej ulici 2042 vo Svidníku
takto: Štvrtok 23. mája o 18. hodine: Náš kresťanský život a služba: 2.Korinťanom 11-13 kap., - Pavlov „osteň v tele“, - 2. Korintanom 12:8,9 - Jehova sa
rozhodol, že nevyhovie Pavlovej prosbe, aby tento „osteň“ odstránil, - Čo som sa z čítania
Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?“, o 19. hodine: Zborové štúdium Biblie: „Verne
nasleduj jeho šľapaje“, Nedeľa 26. mája o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: „Ako
môžeme zistiť, čo nás čaká v budúcnosti?“, Hlavné myšlienky: - Z poznania budúcnosti
máme veľký úžitok, - Boh Jehova zjavuje budúcnosť, - Iba Božie Kráľovstvo bude trvať
naveky, - Prejavujme vieru v Božie sľuby o budúcnosti.

od 20. mája 2 019
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách
v mesiaci máj 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice
vo Svidníku s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

ŠŤASTNÁ, Danka - ŠŤASTNÝ, Pavel:
Chov a choroby psov. Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita 2018. 239 s.
V tejto učebnici sú zhrnuté najdôležitejšie poznatky
o chove psov a ich najfrekventovanejších chorobách.
Keďže doteraz nebola pre študentov zaujímajúcich
sa o túto problematiku dostupná ucelená učebná
pomôcka mala by táto učebnica prispieť k vyplneniu
existujúceho vákua. Okrem študentov poslúži aj
všetkým tým, ktorí majú radi psov a chcú si rozšíriť
vedomosti z ich chovu.

DYLAN, Bob (24.5.1941-)
Bob Dylan, americký folkový a rockový spevák sa narodil 24.5.1941 v Duluth,
Minnesota. Dylanove poeticko-anarchistické piesne založili v 60. rokoch nový
žáner - protestsong. Stal sa najdôležitejším a najvplyvnejším americkým
popovým spevákom svojej doby. Z hudobnej stránky sa mu podarilo spojiť
rock s folkom. Kritickými textami obžalúval politické a sociálne pomery (vojnu,
rasovú diskrimináciu, drogy). Jeho meno sa spája aj s americkým hnutím na
ochranu občianskych práv. Dylanove piesne vyjadrujú životné pocity celej
jednej generácie, mnohé z nich sa medzitým stali klasikou. Známe albumy
sú o. i.: Bob Dylan, Nashville Skyline, Blood on the Tracks, Desire, Infields,
Oh Mercy. Pracoval aj ako autor, herec, skladateľ filmovej hudby a režisér. V
januári r. 2000 dostal hudobnú cenu Polar v kategórii džez, ktorú každoročne
udeľuje švédska hudobná akadémia. V roku 2016 získal Nobelovu cenu za
literatúru za to, že našiel nový spôsob poetického vyjadrenia ktorým nadviazal
na veľkú americkú piesňovú tradíciu (z vyjadrenie Švédskej akadémie, ktorá
cenu udeľuje).

LUDLUM, Robert (25.5.1927-12.3.2001)
Americký spisovateľ špionážnych románov. Absolvoval Wesleyan University,
takmer dvadsať rokov pracoval v zábavnom priemysle ako herec, producent
a taktiež ako hlas v mnohých televíznych reklamách. Koncom šesťdesiatych
rokov sa preorientoval na literatúru. Napísal trinásť románov, ktoré boli
preložené do devätnástich jazykov a vydané v dvadsiatich troch krajinách.
Jeho hrdinami sú obyčajní ľudia, ktorí sú proti svojej vôli vtiahnutí do vysokej
hry rozviedok, tajných organizácií a zločineckých skupín. Medzi jeho tvorbu
patrí Chancelerov rukopis, Operácia Tortugas, Agent bez mena, Operácia
Hádes, Projekt Prometeus, Dohoda Kasandra, Parížska voľba, Amblerová
výstraha a iné.

Šéf hovorí svojmu podriadenému: - V súvislosti s reorganizáciou
nášho podniku vám musím, žiaľ, oznámiť nemilú správu.
Musíme sa rozlúčiť... - A kedy odchádzate šéfko?!
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