inzercia

inzercia

27/19

Dátum vydania: 1. júl 2019

Hasiči zo Stročína
s darom od ministerky
15-ročné
Dni
mesta
Svidník
Šéfom
futbalu
Jozef Žák?

Po vysvedčeniach
prázdniny

Podduklianske novinky

1. júl 2019

Spravodajstvo

2

Rómovia na Festivalovej majú pod kamerami novučičké poštové schránky
Tri bytové domy s mestskými nájomnými bytmi nižšieho
štandardu bez poštových schránok. Tak tomuto je už koniec.
Všetky tri bytovky na Festivalovej ulici už majú namontované
novučičké poštové schránky, na ktoré sa poskladali aj samotní
nájomníci.
Ľudia bývajúci v týchto bytovkách mali problémy s tým, že im pošta nevedela doručiť. Častokrát sa stalo, že niečo dôležité, napríklad v komunikácii s
úradmi, zmeškali, keďže sa k ním príslušná zásielka nedostala. „Doporučené
listy dávajú tak, že príde auto, zastaví, zavolá si tú osobu, ktorej má dať
dotyčný papier, a tak to riešime zatiaľ,“ povedal ešte pred rokom jeden
z členov Miestnej občianskej poriadkovej služby vo Svidníku. Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Bardejove prostredníctvom hovorkyne Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave Jany Lukáčovej viackrát zdôraznil,
že poštové schránky sú veľmi dôležité. Takisto aj Slovenská pošta tvrdila, že
adresát má urobiť všetko pre to, aby
mu poštové zásielky mohli doručiť.
„Okrem iného to znamená používať
funkčnú domovú listovú schránku
a označiť ju údajmi potrebnými na
vykonanie dodania,“ skonštatovala
ešte vlani v júni hovorkyňa Slovenskej
pošty Martina Macková.
Svidnícka spoločnosť Službyt, ktorá
na základne mandátnej zmluvy s
mestom spravuje mestské nájomné
byty urobila medzi nájomníkmi bytov
na Festivalovej ulici anketu, v ktorej
všetci súhlasili s tým, aby im namontovali poštové schránky. V jednej,
konkrétne v tej kontajnerovej, ktorá
bola postavená ako prvá, už pritom
poštové schránky mali, no skončili
zdemolované a zničené. Minulý týždeň

po tom, ako nájomníci súhlasili s
novými poštovými schránkami, prišli
pracovníci Službytu a namontovali
ich vo všetkých troch bytovkách.
„Sú to schránky odolné, sú to
schránky, ktoré sme vyberali tak,
aby neboli ľahko zdemolovateľné.
Tieto schránky budú pod trvalým
dohľadom kamerového systému,“
povedal riaditeľ Službytu Gabriel
Kaliňák. Mesto využilo preplatky vo
vyúčtovaní za bývanie a Službyt dal
vyrobiť, ako sme už uviedli, nové
schránky. „Nájomníci sa podieľali
na schránke vo výške dvoch tretín
nákladov, jednu tretinu dalo mesto
ako prenajímateľ mestských bytov,“ ozrejmil Gabriel Kaliňák.
Nové poštové schránky by mali byť
odolnejšie voči vandalizmu nielen vďaka svojej pevnejšej konštrukcii, ale aj
vďaka niečomu úplne inému. „Z nášho pohľadu sú iné oproti predchádzajúcim schránkam, ktoré zdemolovali, v tom, že na tieto schránky sa
vyskladali samotní nájomníci, tak veríme, že tieto schránky si budú aj
vážiť,“ uzavrel Gabriel Kaliňák a či a ak áno, tak ako dlho nové schránky
vydržia, tak to si istotne ustráži mesto i Službyt.
Mimochodom, ako už Gabriel Kaliňák uviedol, schránky budú pod dohľadom
kamier, a tak tí, ktorí by ich nebodaj chceli poškodzovať, budú ľahko identifikovateľní.
(ps)

Ivančová strieda Holodňáka
Ukrajinec šoféroval opitý!
44 ročný Ukrajinec Liubomir bol obvinený z prečinu ohrozenie
pod vplyvom návykovej látky. Prípadom sa zaoberá Okresný
dopravný inšpektorát vo Svidníku.
Liubomir 24. júna 40 minút po polnoci ako vodič viedol jazdnú súpravu nákladné motorové vozidlo s návesom po ceste I. triedy medzi Stročínom a
Svidníkom. Policajnou hliadkou bol riadne zastavený a kontrolovaný. Ukrajinec
bol podrobený dychovej skúške, jej výsledok dosiahol hodnotu 0,73 miligramov
etanolu na liter vydychovaného vzduchu. Vodič bol zadržaný a bol umiestnený
do cely policajného zaistenia.
Je „odvahou“ a veľkou nezodpovednosťou sadnúť si za volant takéhoto nákladného vozidla pod vplyvom alkoholu, vodič je síce v takom aute relatívne
v bezpečí, ale čo ostatní účastníci cestnej premávky ?! Kde je ich bezpečnosť
v prípade vzájomnej kolízie s týmto nákladným autom?!
(krpz)

Svidnícki poslanci jednohlasne odklepli zástupcu mesta Svidník za člena
dozornej rady Agentúry Regionálneho rozvoja PSK.
Mesto Svidník má v zmysle stanov oprávnenie delegovať svojho zástupcu
za člena dozornej rady. Mesto Svidník má v súčasnosti stále platného člena
dozornej rady Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho
kraja Jána Holodňáka, ktorý bol v čase delegovania primátorom mesta Svidník.
V súčasnosti je primátorkou mesta Svidník Marcela Ivančová. Marcel Ivančová
tak v dozornej rade nahradila exprimátora Jána Holodňáka.
(pn)

Odklepli odpis nevymožiteľných pohľadávok
Mestskí poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva odklepli
návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok mesta Svidník.
Odpísali tak pohľadávku za dodávky tepla do hotela Dukla vo výške 25 912,43
eur voči Ivanovi Magulákovi zo Svidníka. Pohľadávku za daň z nehnuteľnosti
za hotel Dukla vo výške 25 682,91 eur voči Ivanovi Magulákovi zo Svidníka.
Pohľadávku za nájomne za byt na Ul. Dr. Goldbergera vo výške 3 301,74 eur
voči Lenke Sivákovej zo Svidníka. A pohľadávku za daň z nehnuteľnosti vo
výške 5 172,90 eur voči Pivoinvest, s.r.o. zo Svidníka.
(pn)
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1. FK Svidník čakajú personálne zmeny. Vyplýva to z informácií, ktoré na júnovom zasadnutí svidníckeho Mestského zastupiteľstva prezentoval poslanec
a prezident 1. FK Svidník Adrián Labun.
Počas rokovania mestského
parlamentu viackrát vyhlásil, že
končí s futbalom, čo by v praxi
malo znamenať, že odstúpi z postu prezidenta 1. FK Svidník. Nás
preto minulý týždeň zaujímalo, ako
to teda je a či už došlo k zmene na
poste prezidenta klubu. „Je to v
štádiu riešenia,“ takto zareagoval

na naše otázky, týkajúce sa toho,
či ešte pôsobí pri futbale alebo nie,
Adrián Labun.
Podľa našich informácií však absolvoval rokovanie s primátorkou
mesta Svidník Marcelou Ivančovou a tretím aktérom spoločného
rokovania mal byť podnikateľ,
známy aj z pôsobenia pri volejbale, konkrétne pri
TJ Slávia Svidník, Jozef Žák.
„Najdôležitejšie je, že všetky mužstvá boli
v stanovenom
termíne prihlásené do súťaží,“ zareagovala
po našich otázkach primátorka
mesta Svidník
Marcela Ivančová s tým, že
akékoľvek perAdrián Labun podľa našich informácií končí
sonálne zmeny v
vo funkcii prezidenta 1. FK Svidník
1. FK Svidník sú

výlučne záležitosťou
klubu. Podľa našich
informácií však Adrián
Labun spolu s Jozefom
Žákom mali primátorke
deklarovať, že novým
majiteľom a prezidentom 1. FK Svidník sa
počnúc prvým júlovým
dňom tohto roka stáva práve spomínaný
Jozef Žák. Jeho sme
oslovili takisto a k tejto téme nám povedal
toto: „Vyjadrím sa v
priebehu tohto týždňa.“
Hoci to teda zatiaľ
nikto oficiálne nepotvrdil, podľa našich
informácií je personálna výmena vo vedení
1. FK Svidník, keď
Adriána Labuna vo
funkcii prezidenta má
vystriedať Jozef Žák,
definitívna.

Svidnícky futbal by mal po novom riadiť
podnikateľ Jozef Žák
Keďže 1. FK Svidník oficiálne pôsobí ako občianske združenie, všetko musí prejsť zmenou
v registri občianskych združení, ktorý vedie
Ministerstvo vnútra SR.
(ps)

Rozdali vysvedčenia a začali sa prázdniny

V uplynulý piatok si školáci prevzali
svoje koncoročné vysvedčenia. Ešte
predtým, než im ich triedni učitelia
odovzdali, boli odmenení najaktívnejší a najúspešnejší žiaci jednotlivých
škôl. Riaditeľka Základnej školy na
Komenského ulici vo Svidníku Helena
Lacová ocenila napríklad aj úspešné
volejbalistky - mladšie žiačky, ktoré
na Majstrovstvách Slovenska v Žiari
nad Hronom získali bronzové medaily. Prevzatím si vysvedčení sa pre
školákov začali dvojmesačné letné
prázdniny. Nástup do školy v novom
školskom roku 2019/2020 bude v
pondelok 2. septembra.
(ps)

Podduklianske novinky

1. júl 2019

Spravodajstvo

4

Počet priestupkov narastá, páchajú ich najmä muži
Mestskí poslanci si na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva vypočuli správu o činnosti Mestskej polície. Informoval
ich zástupca náčelníka Mestskej polície Marián Mikita.
Činnosť Mestskej polície za uplynulý rok bola zameraná predovšetkým
na plnenie úloh, ktoré vyplývali zo zákona o obecnej polícii, zo všeobecne
záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a úloh z
rozhodnutia a pokynov primátora mesta. V roku 2018 bolo v meste Svidník
zistených 336 priestupkov, v roku 2017 to bolo 266 priestupkov, čo je zvýšenie

počtu o 70 priestupkov. Počas obchádzkovej služby príslušníkmi bolo zistených
170 priestupkov, v roku 2017 to bolo 131 priestupkov. Pomocou kamerového
systému bolo zistených 135 priestupkov, v roku 2017 to bolo 109 priestupkov.
Nahlásených bolo 10 priestupkov na telefón a 21 podnetov od občanov. V roku
2017 to bolo 16 na telefón a 10 podnetov od občanov mesta.
Mestská polícia v rámci služby v roku 2018 prijala aj ďalšie rôzne oznámenia, ktoré neboli riešené ako priestupky. Išlo tu o preverenie oznámenia
týkajúceho sa túlavých psov, uhynutých zvierat, nájdených či stratených vecí,
preverenia rušenia verejného poriadku a kľudu pri bytovkách, oznámenia o
bezdomovcoch a opilcoch. Mestská polícia vždy prijala aj adekvátne opatrenia. Napríklad vykázanie z priestoru, privolanie na výpomoc hliadky štátnej
polície ale aj záchranky.
Mestská polícia v roku 2018 riešila aj oznámenia o chýbajúcich chovancoch,
oznámenie, že na Ul. Festivalovej sa pohybuje žena, ktorá je dezorientovaná. Bolo zistené, že odišla z nemocnice. Zabezpečenie odstrelu chorej
líšky v areáli miestnej firmy. Odchytenie podnapitého vodiča, ktorý poškodil
informačný panel pri svidníckom múzeu. V rámci pracovnej doby mestskej
polície bolo spáchaných najviac priestupkov v čase medzi 8. a 11. hodinou,
a to 175 priestupkov. Čo sa týka miesta páchania priestupkov, najviac priestupkov bolo zistených na Centrálnej ulici, a to 95 priestupkov, čo je 28,3% zo
všetkých zistených priestupkov, nasleduje Ul. Sov. hrdinov s 56 priestupkami,
čo je 16,7% a Ul. Komenského s 35 priestupkami, čo je 10,4%. Na spáchaní

Mestskí policajti aj doručovateľmi zásielok
Príslušníci Mestskej polície za rok 2018 zabezpečovali verejný poriadok,
riadenie dopravy na miestnych komunikáciách aj v súvislosti s konaním spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa konali v meste Svidník
a mesto Svidník bolo ich organizátorom alebo spoluorganizátorom.
Zabezpečovali dohľad na priechodoch pre chodcoch pred základnými
školami. Za hodnotené obdobie Mestská polícia vybavila aj 159 žiadosti z
Okresného súdu Svidník, Obvodného úradu Svidník a exekútorských úradov
o doručenie zásielky. V 5 prípadoch príslušníci Mestskej polície poskytli súčinnosť pri vykonaní exekúcie a v 3 prípadoch poskytovali podanie informácie o
spoľahlivosti osoby. V roku 2018 Mestská polícia riešila v správnom konaní 12
mladistvých resp. maloletých za porušenie požívania alkoholu na verejnosti.
Tieto podania zistila štátna polícia, ktorá je v tomto prípade povinná zaslať
takéto priestupky mestu Svidník, pretože nie je oprávnená to riešiť.
Za hodnotené obdobie bolo odchytených 32 túlavých psov. Z uvedeného
počtu bolo 8 psov vrátených pôvodným majiteľom a 23 psov bolo umiestnených do útulku a jeden pes uhynul. Aj v roku 2018 mestskí policajti nemuseli
utratiť ani jedného psa.
(pn)

priestupku sa podieľali muži s 251 priestupkami, čo je 74,70% a ženy s 85
priestupkami, čo je 25,30%.
NOVÉ KAMERY
Kamery veľmi pomáhajú práci Mestskej polícii pri odhaľovaní priestupkov v
cestnej premávke, ale aj pri odhaľovaní priestupkov proti verejnému poriadku.
Preto aj mesto Svidník má zriadený kamerový systém. Kamerový systém v
meste má štatút chránenej dielne a zamestnaní pracovníci sú všetci ZŤP.
Zamestnanci sú poučení o dodržiavaní zákona o ochrane osobných údajov.
V rámci kamerového systému pracuje päť operátorov. „Pracujú v 24 hodinovej
nepretržitej prevádzke. Operátori kamerového systému zároveň obsluhujú aj
bezplatnú tiesňovú linku 159. Táto linka je určená na požiadanie o pomoc
príslušníkov Mestskej polície pri ohrození života, zdravia, majetku alebo pri
narúšaní verejného poriadku. Občania túto linku zneužívajú aj na nahlásenie
bezdôvodných oznámení. V roku 2018 došlo k navýšeniu počtu kamier a
momentálne v meste Svidník máme 26 kamier,“ informoval Marián Mikita.
Nové kamery sú na Ul. Festivalovej pri bytovkách, v areáli amfiteátra, na parkovisku pri Dome smútku či pri veľkoplošných kontajneroch. Všetky miesta sú
označené nálepkou „Priestor snímaný kamerovým systémom“. „Aj v roku 2019
budeme obnovovať kamerový systém. Pôjde o obnovu kamerového systému
na pešej zóne. Jedna sa o dve otočné kamery, ktoré po malých opravách sú
už na pešej zóne od konca roku 2004. Pôjde znova o statické kamery a ich
počet bude 8. Nové kamery by mali dohliadať aj na priestor pre Okresným
úradom, na nový park pri soche arm. gen. L. Svobodu a aj priestor smerom k
Domu kultúry,“ uzavrel Marián Mikita.
(pn)

Koľko mestských policajtov má mesto Svidník?
Zástupca náčelníka Mestskej polície Marián Mikita mestských
poslancov na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
informoval aj o personálnom obsadení Mestskej polície.
Za hodnotené obdobie bol prijatý na Mestskú políciu k 1. októbru 2018 jeden
pracovník Jakub Kurej, ktorý bol prijatý na skúšobnú dobu. Od 1.1.2019 už
pracuje na trvalý pomer. V Mestskej polícií aktuálne pracuje 6 príslušníkov
vrátane náčelníka. Všetci príslušníci sú zamestnancami mesta a pri plnení
úloh majú postavenie verejného činiteľa.
Na základe žiadosti v roku 2017 boli mestu pridelené finančné prostriedky
z ministerstva vnútra na vytvorenie miestnej občianskej hliadky. Jej činnosť
začala od januára 2018. Boli prijatí šiesti členovia po výberovom konaní.
Sú to projektoví zamestnanci. K Mestskej polícii sú pridelení aj pracovníci
kamerového systému a to v počte 5 pracovníkov, ktorí sú zamestnaní na
obdobie dvoch rokov.
„Pokiaľ na Mestskú políciu budú v budúcnosti kladené väčšie požiadavky je potrebné navýšiť stav príslušníkov Mestskej polície. V praxi to
znamená na 1000 obyvateľov jeden príslušník mestskej polície,“ uzavrel
Marián Mikita.
(pn)
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Stanovisko k článku: „Dennému stacionáru Atrium
dá mesto na seniorov polovicu z toho, čo žiadali“
Dňa 24. júna 2019 v časti spravodajstvo v Podduklianských
novinách bol zverejnený článok v súvislosti so schválením navrhnutej výšky príspevku na prevádzku na rok 2019 pre Denný
stacionár a Zariadenie pre seniorov vo Svidníku, na poslednom
zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Svidník.
V uvedenom článku sa okrem iného spomína aj vyjadrenie hovorcu združenia
miest a obcí Michala Kaliňaka: „Je už iba vecou šikovnosti vedenia obce alebo
mesta, ak si vyjedná nižšiu sumu oproti tej, s ktorou vstúpilo do rokovania o
zazmluvnení neverejného poskytovateľa.“
Začiatkom roka 2019 bolo zástupcami neziskovej organizácie Atrium zahájené
rokovanie s primátorkou mesta Svidník Marcelou Ivančovou, za prítomnosti
vedúcej odboru sociálnych služieb Marty Jackovej.
Na tomto rokovaní bola predostretá požiadavka našej neziskovej organizácie
na financovanie prevádzkových nákladov v konkrétnej výške na rok 2019, ktorá
bola vypočítane presne v súlade so zákonom o sociálnych službách a zároveň
sme požiadali o zaujatie postoja zo strany mesta k nášmu návrhu, z dôvodu
nutnosti nastavenia rozpočtu na rok 2019 a nevytvárania tak prípadného
dlhu, ktorý by nám vznikol v prípade neschválenia nami požadovanej výšky
príspevku. Boli sme ubezpečení, že mesto Svidník ma eminentný záujem
o udržateľnosti Denného stacionára a Zariadenia pre seniorov a preto sa
pozitívne postaví k našej požiadavke.

Od tohto času až do dňa zasadnutia mestského zastupiteľstva, sme niekoľkokrát telefonický kontaktovali príslušný odbor mesta ohľadom nášho
financovania. Odpoveď zakaždým bola, že máme byť spokojní, je to v štádiu
prípravy.
Bez akýchkoľvek informácií a za abstinencie ďalších rokovaní, mesto Svidník
na svojej web stránke zverejnilo materiál na zasadnutie mestského zastupiteľstva, z ktorého sme sa dozvedeli, že nami navrhnutá výška príspevku na
prevádzku bola o viac ako 50% nižšia.
Znamená to, že podľa výroku p. Kaliňaka, sa v tomto prípade šikovnosť mesta
Svidník prejavila v tom, že v tichosti a bez vysvetlenia posunula na schválenie
výšku príspevku na prevádzku bez možnosti a priestoru aby sa aj poskytovateľ
sociálnej služby nejakým spôsobom k tomuto návrhu vyjadril?
K ďalším vyjadreniam, vrátane aj vyjadrenia p. primátorky mesta Svidník o
tom, že mesto dáva najviac na sociálne služby z ostatných miest v regióne,
by sme chceli dodať, že mesto porovnávalo poskytovateľov, ktorí sú veľmi
odlišní a tým pádom navzájom neporovnateľní. Za každým výdavkom, ktorý
bol nami vynaložený na poskytovanie soc. služieb si stojíme, čo potvrdila aj
kontrola hlavného kontrolóra mesta Svidník.
Netreba zabúdať na fakt, že mesto Svidník svoje Zariadenie pre seniorov
ani Denný stacionár nemá a ani na území mesta sa iné také zariadenie
nenachádza.
Podľa zákona je povinnosťou mesta, nie nás ako neverejného poskytovateľa
soc. služieb, postarať sa o svojich obyvateľov a zabezpečiť im sociálnu službu,
ak si o ňu občan požiada. Naša nezisková organizácia ponúka mestu Svidník
pre jeho obyvateľov k dispozícii nové moderné zariadenie, ktoré bolo vybudované z vlastných zdrojov prestavbou bývalej materskej škôlky, na výstavbu
ktorého mesto neprispelo ani cent, práve naopak za schátranú nehnuteľnosť
bolo mestu Svidník vyplatených 240 500,- eur a ďalšie peniaze mestu pribúdajú z poplatkov na daní z nehnuteľnosti a iných mestských poplatkov, ktoré
by mesto nemalo v prípade, že by budova ďalej chátrala.
Mesto Svidník posúdilo svojich občanov - našich klientov a vydaním rozhodnutia o odkázanosti rozhodlo, že sú odkázaní na sociálnu službu v Dennom
stacionári alebo v Zariadení pre seniorov. Keď nás klient požiada o poskytnutie
soc. služby a máme voľné miesto v zariadení, sme povinní ho prijať. Pýtame
sa, prečo to máme byť my a doplácať na túto vzniknutú situáciu, ku ktorej
došlo nie naším pričinením, keď mesto si nechce, alebo presnejšie povedané
chce iba na polovicu plniť si svoje povinnosti?
Z našej strany sme otvorení na korektnú spoluprácu s mestom Svidník pre
zabezpečenie sociálnej služby pre jeho obyvateľov, čo sme za štyri roky
svojou prácou preukázali, no spolupráca sa prejednáva za rokovacím stolom
a nie v médiách.
Adriána Gmitterová, riaditeľka neziskovej organizácie

Dobrovoľní hasiči si prevzali nové vozidlá

Vláda SR počas utorkového výjazdového rokovania v Stropkove rozdelila pre mesto a obce takmer 1,2 milióna eur. Ešte pred samotným rokovaním vlády
ministerka vnútra SR Denisa Saková bola skontrolovať slovensko-ukrajinskú hranicu, ale aj niektorým starostom odovzdala do užívania nové hasičské vozidlá. Dobrovoľným hasičom v 14 obciach Prešovského a Košického kraja boli 25. júna 2019 odovzdané nové vozidlá Iveco Daily. Nové vozidlá si prevzali
dobrovoľní hasiči z obcí Vyšná Olšava, Kalnište, Breznička a Stročín (no fotografii). Na celom Slovensku si tieto vozidlá postupne prevezme 365 dobrovoľných
hasičských zborov obcí. DHZO dostanú novú techniku v rámci projektu Ministerstva vnútra SR Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na regionálnej
a lokálnej úrovni, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Kvalita životného prostredia.
(pn)
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Dni mesta Svidník oslávili svoje 15. narodeniny
Jubilejné 15. Dni mesta Svidník sa konali v piatok a v sobotu.
Priniesli program určený pre všetky vekové kategórie, pričom
sprievodné podujatia mesto pripravilo počas celého týždňa.
V pondelok sa do školy išlo na „bajkoch“ alebo na všetkom, čo má kolesá
či kolieska. Na pešej zóne boli pre deti
pripravené rôzne súťažné stanovištia
a atrakcie. V utorok bola na pešej
zóne módna prehliadka Strednej priemyselnej školy, v stredu v nemocnici
už tradičná Primátorská kvapka krvi a
na pešej zóne aj Leto s knihou v réžii
Podduklianskej knižnice. Vo štvrtok
pešia zóna ožila premietaním filmu a
v piatok sa už začal hlavný program
Dní mesta Svidník.
Primátorka mesta Marcela Ivančová

na oslavách mesta privítali zástupcov všetkých partnerských miest s
výnimkou srbského Vrbasu, ktorý z
technických dôvodov do Svidníka
nemohli pricestovať.
V Dome kultúry sa konala konferencia venovaná participácii verejností
na veciach verejných. Aj pred svojimi zahraničnými partnermi mesto
Svidník prezentovali výsledky prvého
participatívneho rozpočtu v meste.
Primátorka Marcela Ivančová slávnostne privítali zástupcov českého
Chrudimu, ukrajinského Rachova,
poľského Sanoka, Stryzowa i Jaroslawu a takisto aj zástupcov mesta
Krivá Palanka v Severnom Macedónsku. Spolu diskutovali a zapísali sa i
do Pamätnej knihy mesta, aby sa večer spoločne zúčastnili na kultúrnom
programe na pešej zóne.
V rámci neho sledovali módnu
prehliadku Základnej školy na Komenského ulici, vystúpenia žiakov
zo Základnej školy na Karpatskej
ulici i zo Základnej umeleckej školy.
Lákadlom bol koncert kedysi mimoriadne populárnej svidníckej kapely
Kontakty, ktorej členovia spolu s

ďalšími muzikantmi - kamarátmi sa
na jednom pódiu zišli po dlhých 25-ich
rokoch. Po Kontaktoch koncertoval
ďalší Svidníčan Voloď Kucer so svojou kapelou Basta Fidli, nasledovala
kapela Smola a hrušky, Iconito a vyvrcholením bol koncert Petra Cmorika
a jeho zoskupenia. Po polnoci javisko
na svidníckej pešej zóne patrilo domácej svidníckej kapele Piňazi de!?
Sobotňajší program Dní mesta Svidník bol ladený na ľudovú nôtu a vystúpili Spevácka skupina Tarnovčan,
Ľudová hudba Prešovčan, kapela
Družina a Rusínsky Holosy. V areáli
Základnej školy na Komenského ulici
sa v sobotu konali Hry mesta Svidník,
v rámci ktorých sa vo volejbale a futbale bojovalo o Dukelský pohár, nuž

a súčasťou 15. Dní mesta Svidník boli
tradične aj predajné trhy.
(ps)

Hostia sa zapísali
aj do Pamätnej knihy mesta Svidník

Marcela Ivančová a mestský prednosta Miroslav
Novák v rozhovore s českými partnermi

Zástupcovia Krivej Palanky zo Severného Macedónska s primátorkou Svidníka a mestskými poslancami Kamilom Beňkom a Katarínou
Sivákovou, ktorí popri viceprimátorovi Michalovi Goriščákovi boli
jedinými poslancami na oficiálnom prijatí hostí a na konferencii
Primátorka Svidníka
Marcela Ivančová počas diskusie s primátormi (zprava)
Rachova Viktorom
Medviďom, Chrudimu
Františkom Pilným a
Jaroslawu Waldemarom
Paluchom
Na spoločnej fotografii
sú zástupcovia družobných a spolupracujúcich
miest, ktorí prijali pozvanie na jubilejné 15. Dni
mesta Svidník
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Dni mesta Svidník oslávili svoje 15. narodeniny

Primátorka ocenila dlhoročného pracovníka v oblasti kultúry Ivana Rudyho

Ľudia na svidníckej pešej zóne mali v piatok
večer vynikajúcu náladu

Zástupcovia partnerských miest a ďalší pri sledovaní piatkového programu

Kapela Smola a hrušky so svojimi fanúšičkami

Darček k nadchádzajúcemu životnému jubileu si
prevzal aj spevák a muzikant Voloď Kucer

Svidníčania si hlavne v piatok večer našli cestu na pešiu zónu

Peter Cmorik zaujal nielen speváckym umením, ale i svojou skromnosťou mimo javiska

Súčasťou jubilejných 15. Dní mesta Svidník boli tradične aj predajné trhy
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Dni mesta Svidník oslávili svoje 15. narodeniny
Tohtoročné Dni mesta Svidník boli príznačné
aj tým, že do programu boli začlenení svidnícki
umelci. Koncertoval Voloď Kucer, ale i žiaci zo
svidníckych škôl a po 25-ich rokoch sa predstavila
kapela Kontakty. V rámci Dní mesta Svidník sa
konal aj volejbalový a futbalový turnaj o Dukelský
pohár, ktoré ako hlavní organizátori pripravili Dukla destination, Stano Hvozda ml., a spolupodieľalo
sa mesto Svidník a Centrum voľného času.
(ps)

Na Dukelský pohár si volejbal prišli ochotne zahrať aj predseda PSK Milan Majerský
(celkom vpravo), krajský poslanec Ján
Hirčko a prezident Slovenskej volejbalovej
federácie Martin Kraščenič. Na spoločnej fotografii sú s primátorkou Svidníka Marcelou
Ivančovou a jedným z organizátorov turnaja
o Dukelský pohár Stanom Hvozdom ml.

Tanečnice zo Základnej školy na
Karpatskej ulici vo Svidníku

Bubeník kapely Kontakty Pavol
Oleár v plnom nasadení

Spevák Ivo Rodák na javisku
preukázal aj kus šoumenstva

Na samostatnej fotografii je Milan
Kaliňak, ktorý bol zakladateľom kapely Kontakty a na spoločnej fotografii
sú všetci jej aktuálni členovia - zľava:
Laco Bernát, Daniel Hic, Alfréd Matik,
Pavol Oleár, Milan Kaliňák a spevák
Ivo Rodák. Zostava, ktorá sa predstavila aj publiku v rámci piatkového
programu Dní mesta Svidník
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Horúce letné počasie prinieslo so sebou napríklad aj úpravu
pracovnej doby zamestnancov svidníckeho Mestského úradu. Počas leta začínajú skôr a rovnako skôr aj končia. Napriek
tomu sú občanom k dispozícii v maximálnej možnej miere.
Na horúčavy mesto zareagovalo aj inak. V uliciach Svidníka
ste si mohli všimnúť vozidlo Technických služieb mesta
Svidník, ktoré kropením či postrekovaním vody osviežovalo
vzduch.
Ideálne osvieženie ponúka napríklad aj svidnícke kúpalisko Aquaruthenia, ktoré už má pre verejnosť otvorený celý
areál, no a osviežiť sa dá napríklad i pri rieke Ladomirka, no
podotýkame, že kúpanie v rieke je iba na vlastnú zodpovednosť.
(ps)

Z tradičného výstupu k hrobu neznámeho ruského vojaka na Ostrom vrchu

Pri hrobe neznámeho ruského vojaka sa v nedeľu 23. júna konala panychída, ktorú odslúžil gréckokatolícky
duchovný z Mlynároviec o. Matúš
Verba. Kytice kvetov k pomníku položili viceprimátor Svidníka Michal
Goriščák, mestská poslankyňa
Katarína SIváková a takisto aj hlavní
organizátori výstupu - starostovia
Rovného a Hrabovčíka Stanislav
Viravec a Sergej Vasilenko a spolu
s nimi predseda Občianskeho združenia Chránime kraj pod Duklou
Jaroslav Mičák. Súčasťou výstupu
k hrobu neznámeho ruského vojaka
bolo aj občerstvenie, ktoré pripravili
organizátori tradičného podujatia
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Riaditeľom župných stredných škôl odovzdali menovacie dekréty
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský
odovzdal vo štvrtok 27. júna menovacie dekréty riaditeľom 23
stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Stalo sa tak počas slávnostného aktu na pôde Úradu
Prešovského samosprávneho kraja.
V nasledujúcom päťročnom funkčnom období pokračuje 17 riaditeľov, šiesti
sa svojej funkcie ujímajú po prvýkrát. Na SOŠ polytechnickej v Humennom
sa stal novým riaditeľom Anton Bača, na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka
v Bardejove Helena Ferková. Riaditeľskej funkcie sa na SOŠ technickej v
Prešove ujíma Janka Galdunová, na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove Alena Gombošová. Gymnázium Stropkov najbližších päť rokov z funkcie
riaditeľa povedie Ivana Jecušková. Nového riaditeľa, Máriu Rošovú, má od
nového školského roka 2019/2020 aj Školský internát v Poprade.
„Riaditeľ musí deň čo deň vydávať rozhodnutia a zároveň byť presvedčený
o tom, že sú správne pre všetkých, ktorých sa týkajú. Rozhoduje o osudoch
mladých ľudí, ktorí sú na začiatku svojej životnej cesty a hľadajú svoj smer. Zo
svojej pozície sa snaží aj o to, aby bola budúcnosť jeho zverencov šťastná a
úspešná,“ vyjadril sa k novovymenovaným i staronovým riaditeľom vo svojom
príhovore predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
Súčasťou stretnutia s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
kraja bolo zároveň odovzdávanie ďakovných listov 11 odchádzajúcim riaditeľom. Takýmto spôsobom sa im vzdala úcta a poďakovalo sa im za ich
dlhoročné pôsobenie v oblasti školstva. „Nechali ste v školách svoje najlep-

šie roky, mladosť a mnohí aj časť zdravia,“ prihovoril sa k odchádzajúcim
riaditeľom Milan Majerský. „Svojou prácou ste ale urobili kus dobrej roboty
pre školstvo ako také, pre celý náš kraj a hlavne pre ľudí vo svojich školách.
Pracovali ste s jedinečnými bytosťami, z ktorých každý mal svoj osud i svoj
príbeh. Vďaka za vašu energiu a profesionálny vklad pri zlepšovaní podmienok v našich školách a pri vzdelávaní mladej generácie v Prešovskom kraji,“
doplnil Milan Majerský.
Zoznam menovaných riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK: Bača Anton, SOŠ polytechnická Humenné, Buvalič Vladimír,
SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa, Ferková Helena, Hotelová akadémia Jána
Andraščíka Bardejov, Galdunová Janka, SOŠ technická Prešov, Gombošová Alena, Gymnázium Leonarda Stöckela Bardejov, Hrešková Alena, SOŠ
služieb Majstra Pavla Levoča, Hudák Martin, Jazyková škola Prešov, Chrapeková Mária, Obchodná akadémia Vranov nad Topľou, Jecušková Ivana,
Gymnázium Stropkov, Kundľová Viera, Gymnázium Jána Adama Raymana
Prešov, Marhefka Stanislav, SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok,
Mihóková Daniela, Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok,
Mikulová Viera, Obchodná akadémia Stará Ľubovňa, Nebusová Eva, SOŠ
polytechnická Jána Antonína Baťu Svit, Olejár Pavel, Stredná priemyselná škola Svidník, Perignáthová Marta, Stredná umelecká škola Kežmarok, Rošová
Mária, Školský internát Poprad, Siskovičová Darina, Hotelová akadémia Otta
Brücknera Kežmarok, Skysľaková Oľga, SOŠ obchodu a služieb Humenné,
Soóš Daniel, SOŠ služieb Stropkov, Šidlovská Daniela, SOŠ technická Stará
Ľubovňa, Tarča Vladimír, Gymnázium Medzilaborce, Zelená Marta, Jazyková
škola Poprad.
Ivana Ondriová, Oddelenie komunikácie a propagácie

V Prešovskom kraji sa rodí viac detí ako zomiera
ľudí a viac osôb sa vysťahuje ako prisťahuje
Na území Prešovského kraja ku koncu roku 2018 žilo 825 022
obyvateľov, z toho 50,5 % žien. Počet obyvateľov v kraji oproti
roku 2017 vzrástol o 1 196 osôb, pričom celkový prírastok obyvateľstva zaznamenalo 8 okresov. K úbytku obyvateľov došlo v
5 okresoch, a to v Humennom, Snine, Svidníku, Medzilaborciach
a Stropkove.

Finančné machinácie vo Vyšnom Mirošove
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo
Svidníku vedie trestné stíhanie vo veci zločinu porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Zákon pri tomto trestnom
čine stanovuje pre páchateľa trestnú sadzbu odňatia slobody
na tri až desať rokov.
Páchateľ (ako predstaviteľ obce
Vyšný Mirošov) mal porušiť svoje
povinnosti vyplývajúce z ustanovenia o obecnom zriadení. V mesiaci
jún 2017 v Ružomberku, uzatvoril s
fyzickou osobou z Poľska, zmluvu
o pôžičke finančných prostriedkov
vo výške 34 000 eur pre obec Vyšný
Mirošov.
Pre uzatvorením zmluvy páchateľ
deklaroval okolnosti, ktoré boli v
rozpore so skutočnosťou. Páchateľ
taktiež v dobe od októbra 2017 do
decembra 2018 neoprávnene a bez
ekonomických odôvodnení vyberal z bežného účtu obce finančné
prostriedky a taktiež časť z nich

previedol na súkromné účty. Išlo o
čiastku 195 680 eur. Pre potreby obce
použil sumu 153 680 eur. Sumu 41
990 eur použil na nezistené účely
mimo zabezpečenia chodu či potrieb
obce. Koncom minulého roka páchateľ neoprávnene a bez ekonomických
odôvodnení z účelovo vytvoreného
kapitálového účtu previedol na bežný
účet obce sumu 30 000 eur (išlo o
projekt Stavebné úpravy požiarnej
zbrojnice), tieto peniaze použil na
doposiaľ nezistené účely.
Polícia na prípade intenzívne pracuje
a preveruje všetky okolnosti a ekonomické transakcie prípadu.
(krpz)

V roku 2018 sa v kraji narodilo 9 792 živých detí (5 008 chlapcov a 4 784
dievčat). Oproti roku 2017 je to pokles o 127 detí. V rámci okresov Prešovského kraja sa najviac živých detí v prepočte na 1 000 obyvateľov narodilo v
okresoch Sabinov (16,4), Kežmarok (15,9) a Stará Ľubovňa (14,2). Najnižšie
hodnoty pôrodnosti boli zaznamenané v okresoch Humenné (8,0), Snina (8,0),
Medzilaborce (8,9) a Svidník (9,5). Ide o okresy, ktoré sa zároveň vyznačujú
vysokou mierou emigrácie obyvateľstva.
V priebehu uplynulého roka v kraji zomrelo 7 137 osôb, z toho 3 729 mužov
a 3 408 žien. Najviac osôb v prepočte na 1 000 obyvateľov stredného stavu
zomrelo v okresoch Medzilaborce (14,3) a Snina (11,1). Najnižšie hodnoty
úmrtnosti sú typické pre okresy s najmladšou vekovou štruktúrou a vysokou pôrodnosťou, konkrétne Stará Ľubovňa (7,4), Sabinov (7,5) a Kežmarok (7,8).
Prešovský kraj zaznamenáva dlhodobo v rámci Slovenskej republiky najvyšší
prirodzený prírastok, no napriek tomu nedokáže kompenzovať straty z migračného úbytku. Migráciou obyvateľstva sa v roku 2018 znížil počet obyvateľov
v kraji o 1 459, keď sa spolu prisťahovalo 3 003 osôb a vysťahovalo 4 462
osôb, čo je najvyšší počet vysťahovaných za posledných 20 rokov. Najväčšie
migračné straty zaznamenali okresy Humenné (úbytok 288 osôb) a Stará Ľubovňa (úbytok 262 osôb). V roku 2018 migračne ziskový bol len jeden okres,
a to Prešov, v ktorom migráciou pribudlo 164 osôb.
Ku koncu roku 2018 mal okres Svidník 32 644 obyvateľov, z nich bolo 50,3
% žien. V okrese sa narodilo 310 živých detí (o 13 menej ako v roku 2017)
a zomrelo 315 osôb (o 12 viac ako v roku 2017). Migráciou obyvateľstva sa
znížil počet obyvateľov v okrese o 151, keď sa spolu prisťahovalo 286 osôb
a vysťahovalo 437 osôb. Počet obyvateľov v okrese Svidník oproti roku 2017
klesol o 156 obyvateľov. Viac info na www.statistics.sk
Zuzana Kozoňová Zuzana,
Štatistický úrad SR,
Pracovisko ŠÚ SR v Prešove
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K obľúbeným podujatiam Podduklianskej knižnice patrí podujatie Leto s knihou
Dnes už nestačí, ak má knižnica plné regále dobrých kníh a má
čitateľov, ktorí si tieto knihy požičiavajú. V dnešnej dobe je knižnica aj miestom, kde sa uskutočňujú rôzne kultúrne a vzdelávacie
podujatia, ako sú napr. rôzne besedy, súťaže, čítania, tvorivé
dielne, informačné výchovy, výstavy, prednášky, ktoré sú určené
nielen pre deti ale aj pre študentov a dospelých čitateľov.
K obľúbeným podujatiam Podduklianskej knižnice patrí podujatie pod
názvom Leto s knihou, ktorého cieľom je propagovať knižnično-informačné
služby Podduklianskej knižnice, a tak ju dostať ešte viac do povedomia našich
spoluobčanov. Aj preto sa toto podujatie koná, ak to počasie dovolí, na pešej
zóne vo Svidníku. Predchodcom tohto podujatia bolo podujatie pod názvom
Jeseň s knihou, ktoré sme uskutočnili po prvý krát na jeseň v roku 2009. Po
priaznivom ohlase sme sa rozhodli v tomto trende každoročne pokračovať, a
to až do roku 2014. Keďže, ako sa hovorí, život je zmena, tak sme ju urobili
aj my, a to tak, že od roku 2015 sme nielen zmenili názov podujatia na Leto
s knihou, ale aj ročné obdobie, v ktorom sa bude organizovať. Čo môže byť
lepšie ako začiatok leta, keď sa už všetci tešíme, deti na letné prázdniny,
dospelí na dovolenky, na obdobie, keď sa môžeme oddávať nielen ničnerobeniu, ale aj relaxovať napríklad aj s knihou v ruke. Deň 26. jún 2019 bol pre
nás a našich priaznivcov tým správnym, na ktorom sme predstavili program, v
ktorom vystúpili spevom a tancom folklórny súbor Slniečko zo Spojenej školy
pod názvom Detské hry, ktoré pripravili pani učiteľky Jana Nagajdová, Anna
Suváková a Ingrid Lukáčová a skupina dievčat Majáčik zo ZŠ Ul. 8. mája pod
vedením vychovávateľky pani Aleny Kizovej.
Po kultúrnom programe sa už deti mohli venovať rôznym vedomostným,
ale aj hádankárskych súťažiam. Svoju zručnosť si mohli vyskúšať v tvorivej
dielni Šikovné ručičky to zvládnu, kde sa naučili ako si môžu vlastnoručne
vyrobiť záložku do knihy v tvare žabky a myšky. Koho zaujíma, čo sa dialo
v minulosti, a čo sa deje v súčasnosti v našom meste a regióne, mohol sa
zapojiť do vedomostnej súťaže o dejinách, osobnostiach, udalostiach a zaujímavostiach pod názvom Náš okres a my. Kto má rád hádanky mohol sa

zapojiť do hádankárskej súťaže Kráľovstvo hádaniek. Priaznivci rozprávok sa
mohli započúvať do hlasov knihovničiek, ktoré im čítali nielen známe rozprávky,
ale aj rôzne príbehy v Rozprávkach od výmyslu sveta. V bibliobuse sa deti
zúčastnili vedomostnej súťaže pod názvom Vieš, alebo nevieš? Spestrením
podujatia bolo kreslenie na chodník, kde si deti mohli pri kreslení popustiť
uzdu svojej fantázie a kresliť nielen výjavy z obľúbených rozprávok, ale aj
vlastnú tvorbu.
Počas tohto podujatia sme usporiadali aj burzu kníh. Veríme, že sme urobili
radosť tým, ktorí si na tejto burze náhodou objavili aj niekoľko svojich obľúbených kníh. Tohtoročné podujatie sa nám vydarilo, aj počasie nám prialo, a
deti materských a základných škôl v meste Svidník sa mohli zúčastniť tohto
podujatia plnom hier, súťaží a zábavy. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie
so svojimi priaznivcami, ktoré, veríme, že sa uskutoční aj na budúci rok.
Nadežda Mičáková, Podduklianske knižnica vo Svidníku

Skvelý deň Soňky Kostinskej a Kristiána Hrinka v rozhlase
Pod taktovkou šéfredaktorky národnostného vysielania v Košiciach Kristíny Mojžišovej si plnými dúškami užívali 25. júna
Deň v rozhlasovom štúdiu aj víťazi 1. ročníka novinárskej súťaže
„Memoriál Silvie Zelinkovej“.
Zo Základnej školy na Komenského ulici vo Svidníku to boli úspešní žiaci
Soňa Kostinská (1. miesto) a Kristián Hrinko (3. miesto) pod vedením Márie
Gocovej.
Ich prvá cesta v redakcii viedla do nahrávacieho štúdia. Na chvíľu sa stali
„malými rozhlasákmi.“ Spolu s redaktorom Štefanom Štecom si vyskúšali
čítanie textu v rusínskom jazyku. Vo veľkej koncertnej sále si s ním všetci
zaspievali aj známu rusínsku pieseň A čija to chyža. Ako si svoje súťažné
príspevky súťažiaci pripravovali odpovedali priamo na mikrofón redaktorov
rádia Patria a Regina. Prešli všetkými štúdiami v RTVS.... Dozvedeli sa akú
úlohu má režisér, dramaturg, produkčný i zvukový majster. V priamom prenose
pri čítaní rozhlasových správ sa oboznámili ako tvorivo musí pracovať rozhlasový tím, aby sa text predlohy z čítačky dostal k poslucháčom. Zaujímavým a
dojemným rozprávaním otca redaktorky Vladimíra Protivňáka si vypočuli ako
sa jeho dcéra stala redaktorkou.
Záverečnom bodkou krásneho podujatia bolo odovzdanie cien a diplomov
súťažiacim, ktoré si prevzali z rúk štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Petra

Krajňáka a riaditeľa menšinového vysielania RTVS Attilu Lovásza.
Ďakujeme celému úžasnému tímu rusínskej redakcie za skvelý deň v štúdiu.
Všetci už netrpezlivo čakáme na prázdninové vysielanie, keď si vypočujeme
prostredníctvom rádia príspevky, ktoré sme v štúdiu nahrali.
(mg)

POĎAKOVANIE

Kurz opatrovania

Touto cestou sa chcem zo srdca poďakovať šľachetnému a čestnému mužovi

Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Svidníku oznamuje širokej

JUDr. Vladislavovi Varchulovi, ktorý našiel moju stratenú peňaženku a celú

verejnosti, že v druhej polovici júla 2019 plánujeme otvoriť

mi ju vrátil. ĎAKUJEM VÁM A VÁŽIM SI VÁS, lebo ste dôkazom toho, že na

akreditovaný 226 - hodinový kurz opatrovania. Cena kurzu je 250 eur. Možnosť
absolvovania nezamestnaných cez REPAS cestou Úradu práce sociálnych

svete ešte žijú dobrí ľudia s čestným srdcom.
Vďačný Vladimír Noga st.

vecí a rodiny.
Bližšie informácie na č. t.: 054/752 13 96, 0903 558 941.
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Akcia Bajkom do školy otvorila Dni mesta Svidník
V pondelok 24. júna to celé vypuklo. Tento ročník Dni mesta
Svidník je už 15. a práve spomínaný pondelok odštartoval sprievodné akcie k Dňom mesta Svidník.

ukážku obrany pred psom a dozvedeli sa, že tento priateľ človeka vie pomôcť,
dokonca aj zachrániť. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do akcie vložili a sme radi,
že ďalším rokom si budeme môcť povedať, máme novú tradíciu.
(kt)

Svidník sa spojil pre zaujímavú akciu prvú svojho druhu vo Svidníku a vyzval
deti v meste, aby vytiahli kolieska a prišli sa zabaviť na pešiu zónu. Akcia mala
poukázať na potrebu športovania deti a mládeže a zároveň urobiť osvetu v
bezpečnosti pred blížiacimi sa prázdninami.
Na pešej zóne si deti skúšali zručnosť na prekážkovej dráhe a v poznávaní
dopravných značiek v réžii Centra voľného času vo Svidníku, deti sa mohli
dozvedieť o bezpečnosti na cestách priamo od mestských policajtov a naučiť
sa o podaní prvej pomoci v podaní Slovenského Červeného kríža územný
spolok Svidník, ktorý mal k dispozícii aj záchranársku štvorkolku. Tie menšie
detičky si nechali nakresliť obrázok na tvár od dobrovoľníčok a zatancovali
si na pešej zóne. Obzvlášť veľké poďakovanie patrí Okresnému riaditeľstvu
Policajného zboru vo Svidníku za ukážky s cvičeným psíkom. Deti videli aj

Platy vodičov v prímestskej doprave opäť vzrastú
Vodiči prímestskej autobusovej dopravy si od prvého júla opäť
prilepšia. Ich mzdy sa v tomto roku zvýšia už po druhýkrát. K
doterajšiemu platu im Prešovský samosprávny kraj pridá ešte
89 eur.
Prvé zvyšovanie miezd vodičov prímestskej autobusovej dopravy v tomto
roku oznámil Prešovský samosprávny kraj (PSK) ešte pred pol rokom. Vodičom
zvýšil mzdy s účinnosťou od 1. januára 2019 v priemere o 105 eur v hrubom.
Vyčlenil na to viac ako 1,1 milióna eur.
Ďalšie opatrenie, ktoré sa týka zvyšovania platov vodičov, prijíma kraj od 1.

Na poľovníckej chate v Rakovčíku sa spomínalo
V sobotu 22. júna 2019 sa na poľovníckej chate v Rakovčíku konal nultý ročník strelieb „In
memoriam Jána Bogdaníka“ - dlhoročného člena Poľovníckeho združenia Skala Mestisko a
správcu chaty a strelnice v Rakovčíku. Pred rokom vo veku nedožitých 71 rokov zomrel po ťažkej
chorobe.
Pri tejto spomienke sa súťažilo v streľbe z brokovej zbrane na asfaltové terče z malej a veľkej veže a deti si zasúťažili
v streľbe zo vzduchovky. Pre všetkých účastníkov tohto stretnutia bolo pripravené občerstvenie a vynikajúce špeciality
z diviny, ako je srnčí guláš a pečené rebrá z diviaka. Najlepším strelcom sa odovzdali pekné ceny s predsavzatím,
že o rok sa stretnú znova.
Týmto sa zo srdca chceme poďakovať všetkým členom Poľovníckeho združenia Skala Mestisko a všetkým sponzorom, ktorí túto akciu naplánovali a zrealizovali.
Rodina Bogdaníkových

júla 2019. Vodiči by tak mali mať od
leta vyššie mzdy o 89 eur v hrubom, čo
predstavuje zvýšenie o 8,5 %. Zvyšovanie sa týka opäť štyroch dopravcov
v Prešovskom kraji, a to konkrétne
vodičov SAD Prešov, SAD Humenné,
SAD Poprad a Bus Karpaty.
Po vzájomnej dohode samosprávy s
dopravcami došlo k zvýšeniu ekonomicky oprávnených nákladov (EON)
o 0,036 eur na kilometer v položke
mzdy. Zvýšenie EON pre SAD Prešov predstavuje na rozpočet kraja
finančný dopad 175-tisíc eur, pre SAD
Humenné vyše 172-tisíc eur, pre SAD
Poprad 131-tisíc eur a Bus Karpaty
viac ako 28-tisíc eur. Krajská samospráva tak vyčlenila na platy vodičov
v prímestskej autobusovej doprave zo
svojho rozpočtu vyše 508-tisíc eur.
Po novom tak bude priemerná hrubá
mesačná mzda vodičov v Prešovskom
kraji predstavovať sumu 1156 eur.
Konkrétne vodiči SAD Prešov zarobia
mesačne v hrubom 1240 eur, vodiči
SAD Humenné 1100 eur, vodiči SAD
Poprad 1119 eur a vodiči Bus Karpaty
1166 eur.
Kraj zvyšoval mzdy vodičom prímestskej autobusovej dopravy aj vlani. A to
o osem percent. Zo svojho rozpočtu
vyčlenil vtedy na tento účel 635-tisíc
eur. Tento rok dvoma opatreniami zvýšil platy vodičov o 20 %.
(lh)
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Svidnícki „zrakáči“ na výlete v Levoči
Koncom júna sa 27-členná skupina zrakovo znevýhodnených
členov Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska vo Svidníku vybrala na výlet do starobylej Levoče.
Levoča je krásne historické mesto s mnohými pamätihodnosťami a ale je aj
centrum mnohých inštitúcií pre zrakovo postihnutých. Tak sme sa aj my, zrakáči
zo Svidníka, vybrali poobdivovať toto mesto svojím spôsobom. V Levoči sme

najprv navštívili tlačiareň a knižnicu Mateja Hrebendu pre nevidiacich, kde nás
čakali pracovníci knižnice. S pútavým výkladom o ich práci nás sprevádzali
po všetkých oddeleniach. Ukázali nám tlačiareň kde tlačia knihy v Braillovom
písme, nahrávacie štúdio, kde nahrávajú audio knihy pre nevidiacich a rôzne
reliéfne tlačoviny. Členom sa to veľmi páčilo, pretože nikdy nemali možnosť
takého priestory navštíviť. Výklad ich natoľko zaujal až si mnohí z nich objednali časopisy. Vďaka patrí všetkým pracovníkom knižnice a tlačiarne, za
ich užitočnú prácu pre nás zrakovo postihnutých.
Druhou zastávkou bolo rehabilitačné stredisko pre ľudí, ktorí stratili
zrak v neskoršom veku. Pani riaditeľka nás privítala a oboznámila
o význame tohto rehabilitačného strediska, ktoré svojimi kurzami
pomáha takto postihnutým ľuďom plnohodnotne sa začleniť do
spoločnosti.
Po obede, bola treťou zastávkou návšteva kostola Sv. Jakuba.
Hoci neviem krásu vnímať očami ale pani sprievodkyňa nám kostol
a jeho históriu tak opísala, že sme z toho mali veľký zážitok. Návštevu Levoče sme chceli ukončiť prechádzkou mestom ale búrka
nám to prekazila. Nám to ale nevadilo, pretože sme odchádzali
plní nových zážitkov a informácii, že aj život po strate zraku má
svoj zmysel a môže byť pekný.
Nadežda Muščíková,
predsedníčka ZO ÚNSS vo Svidníku

Rozprávky sú stále vo veľkej obľube
Aj v dnešnom pretechnizovanom svete, vo svete tzv. sociálnych
sietí, je možný návrat do krásnych čias rozprávok, do čias kráľov
a princezien, zlých drakov, do čias víťazstva dobra nad zlom.
Jeden zo spôsobov, ako na to, má Občianske združenie J.D. - Galéria J.L.
v Prešove, ktoré organizovalo v tomto roku 4. ročník detskej výtvarnej medzinárodnej súťaže pod názvom „ROZPRÁVOČKA MOJA NAJ 2019“.
Ambíciou organizátorov v roku 2019 bolo zapojiť do súťaže celú Európu s
cieľom podporiť detské výtvarné talenty, udržiavať čitateľskú gramotnosť,
rozvíjať fantáziu a vzťah k literatúre prostredníctvom prečítaného textu a
vzbudiť záujem výtvarne vyjadriť zážitok z neho. Súťaž bola určená deťom
materských, základných a základných umeleckých škôl. Nič nebránilo tomu,
aby sa aj žiaci všetkých tried výtvarného odboru ZUŠ Svidník pod vedením
svojich učiteľov zapojili s veľkou chuťou do peknej a fantáziu prebúdzajúcej
súťaže. Pod ich rukami vznikla pestrá paleta ilustračnej tvorby, prameniaca z
našich krásnych slovenských ľudových rozprávok a tradícií, z ktorej boli vybrané práce na celoslovenské kolo. Tie sa ocitli vo veľkej kope súťažechtivých
„rozpravkárov“, keďže do Prešova prišlo organizátorom neuveriteľných 7259
kresieb od detí zo šestnástich štátov Európy a veľkého množstva slovenských
škôl.
1 7. júna 2019 obchodné centrum Eperia v Prešove zrazu ožilo rozprávkou. V
tento deň sa tam totiž zišli víťazi jednotlivých kategórií, rodičia a učitelia, aby
sa zúčastnili slávnostného otvorenia výstavy a odovzdávania cien. Po veľmi
peknom programe, kde vystúpili žiaci - tanečníci prešovskej ZŠ a po príhovore

predsedníčky Občianskeho združenia J.D. - Galéria J.L. v Prešove nasledovalo
vyhlásenie víťazov a preberanie cien. Medzi ocenenými boli aj žiačky našej
ZUŠ: Michaela Husárová, ktorá získala 2. miesto a Viktória Gaľová, ktorá
získala čestné uznanie, z triedy učiteľky Viery Skalkovej a čestným uznaním
bola ocenená celá kolekcia ilustrácií piatich žiačok: Michaely Bačovčínovej,
Kataríny Ščerbovej, Viktórie Mačekovej, Karin Pirščovej a Helenky Semanišinovej z triedy učiteľky Viery Guzlejovej. Nasledovalo otvorenie výstavy
ocenených výtvarných prác tejto súťaže prestrihnutím pásky, pri ktorom mali tú
česť asistovať naše žiačky. Srdečne im blahoželáme a pozývame na výstavu
do OC Eperia na 2. poschodí v Prešove, ktorá potrvá celé leto a na ktorej sa
naša škola prezentuje siedmymi prácami.
ZUŠ vo Svidníku

Ukradli jedenásť kusov dobytka
V katastrálnom území obce Mičakovce - Tarbaj zatiaľ neznámy páchateľ
ukradol 11 kusov hovädzieho dobytka.
Stať sa tak malo v dobe od 25. do 27. júna. Páchateľ vošiel do elektricky
ohradeného priestoru a ukradol dobytok. Majiteľke vznikla škoda vo výške 15
000 eur. Polícia preveruje všetky okolnosti prípadu a vedie trestné stíhanie vo
veci prečinu krádeže. V tomto prípade páchateľovi hrozí trest odňatia slobody
na 6 mesiacov až na tri roky.
(krpz)
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Cyklopútnici „Na bicykli za život“ zavítajú do Svidníka
Akcia „Na bicykli za život“ je aktivitou skupiny ľudí, cyklistov, ktorí sa snažia v našej spoločnosti zviditeľňovať ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť. V tomto roku sa už po 23krát vyberú cyklonadšenci propagovať PROLIFE tematiku, pričom štart bol v nedeľu 30. júna v
Košiciach a táto cyklopúť sa ukončí 25. júla v Žiline.
Pútnici navštívia 47 miest Slovenska, v ktorých sa s miestnymi občanmi spoja na slávení Eucharistie, resp.
pri pochode k miestnej nemocnici,
kde sa spoločne pomodlia za obete
potratov i za ich vykonávateľov.
Myšlienka cyklopochodov od počiatku
znásobovala úsilie aktivistov, ktorí sa
snažili pomôcť, resp. odhovoriť ženy
rozmýšľajúce o potrate. Takto sa skupinka pohybovala nielen po mestách
Slovenska, ale aj v zahraničí. Navštívila Svätú zem, Anglicko, Belgicko,
Rakúsko, Taliansko, Španielsko,
Ukrajinu, Českú republiku, atď.
V minulom 22. ročníku bola k myšlienke ochrany nenarodených detí
ohrozených potratom otvorená téma
umelého oplodnenia. Tak ako sa na

začiatku pútí ľudia čudovali aktivite
proti potratom, tak podobne pristupovali ľudia i k tejto novootvorenej
téme umelého oplodnenia. Na základe svedectva lekára, ktorý takéto
umelé oplodnenia vykonával, vyšlo
najavo zlo, ktoré sa pri umelom počatí odohráva, sú to väčšie množstvá
zabíjania počatých životov, ako pri
interrupciách.
Tento 23. ročník sa nesie aj v myšlienke propagovania septembrového
Pochodu za život v Bratislave.
Cyklisti dorazia po prvýkrát aj do
Svidníka, a to v stredu 3.7. v poobedňajších hodinách, následne sa
zúčastnia na večernej bohoslužbe o
18.00 hod. v miestnych chrámoch,
a prídu zároveň pozvať miestnych

na pochod k miestnej nemocnici.
Po bohoslužbách bude priestor na
neformálne rozhovory. Vo štvrtok ráno

Keďže je takáto jedinečná akcia
po prvýkrát vo Svidníku, pozývam
všetkých ľudí dobrej vôle k spojeniu
sa v modlitbe „ZA ŽIVOT.“
Taktiež privítame cyklistov, ktorí by
chceli stráviť spolu s touto skupinou
zopár kilometrov na bicykli. Bežne
sa stáva, že aj v miestnych komunitách sú ľudia, ktorí chcú podporiť

o 8.00 hod. bude pochod k nemocnici,
kde sa môžu všetci zapojiť do modlitby za ochranu bezbranných detí.
Následne po modlitbách sa cyklisti
odoberú do Prešova.

túto myšlienku jazdou na bicykli, či
na niekoľko kilometrov, na celý deň,
alebo aj na dlhšie.
Marek Fek, koordinátor úradu
pre apoštolát ochrany života

Športové popoludnie v Materskej škole na Ul. 8. mája vo Svidníku
„Čo sa dnes deťom najviac ráta? Mať ocka ako kamaráta,
mať vždycky lásky plný dom a možnosť športom zahnať
zhon.“
V uplynulý štvrtok 27. júna bolo v MŠ na Ul. 8. mája
slnečno a rušnejšie ako po iné dni. Konal sa športový deň
pod názvom: „Zacvičme si s ockom a všetci spolu.“ Učiteľky

MŠ si pre deti a ich rodičov pripravili športový
program s takýmito disciplínami: Vozenie na
fúriku, Prechádzka labyrintom a hod do levej
tlamy, Spoločné skákanie vo vreci, Na medveďa, Hod tenisovou loptičkou na cieľ.
Ako je zvykom, pred každým športovým
výkonom je potrebné sa rozcvičiť a o takúto
rozcvičku sa postarala mamička dieťaťa z našej MŠ Ivana Loziňaková, ktorá je známa ako
cvičiteľka Zumby. Športové popoludnie nám
prišli spríjemniť žiačky zo ZUŠ vo Svidníku maľovaním na tvár a „Balónový kráľ,“ ktorý svojimi
výtvormi vykúzlil veľký úsmev na tvárach našich
detí. Prekvapení boli aj ich súrodenci, ktorí tiež
neodišli na prázdno a odniesli si pekný výtvor z farebného balóna na vlastné
požiadanie. Po absolvovaní športových disciplín boli rodičom poskytnuté
grily k opekaniu.
Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať sponzorovi tejto vydarenej
celoškolskej akcie Jozefovi Vašutovi za „sladké“ balíčky a pánovi Jozefovi
Mikčovi za netradičné medaily, ktoré vyhotovil pre deti z MŠ. Vedenie MŠ

Úradná správa č. 37 zo dňa 27. júna 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“ je dostupný v ISSF elektronickej podateľni a
najneskôr do 30. júna 2019 sa treba zaregistrovať. Viac na: http://web.futbalovekluby.sk/cpanel.php?s=articles&domena=svidnik&show=110
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že Aktív ŠTK sa uskutoční 4.7.2019 (štvrtok)
o 17.00 hod. vo Svidníku v reštaurácii AB (budova MSÚ).
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledok finále Pohára predsedu OOFZ: Breznica - Tisinec 0:0 na
PK 4:3 a výsledok finále žiackej ligy: Rovné - Breznica 3:2
Schválila konečné tabuľky súťaži OOFZ Svidník v súťažnom ročníku
2018/2019.

Vyzýva kluby OOFZ, aby v termíne do 30.6.2019 zaslali prihlášky do nového
súťažného ročníka 2019/2020. Prihlášky sa vyplňujú iba v ISSF (elektronická
podateľňa - prihláška do súťaže), za každé družstvo zvlášť (družstvo si treba
vytvoriť v ISSF).
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov,
že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie, udelené v
súťažnom ročníku 2018/19, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka
2019/20.
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).
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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Olympijský deň vo svidníckej Cirkevnej základnej škole sv. Juraja
CZŠ sv. Juraja vo Svidníku 24. júna opäť ožila a
to tentokrát športovým podujatím. Konal sa u nás
olympijský deň.
Celú akciu zahájila olympijská hymna, po ktorej sa žiaci, ktorí
veľmi radi vymenili učebnice za športové oblečenie, zapojili do
rôznych netradičných športových aktivít.
Zaskákali sme si vo vreci, maľovali sme na chodník, triafali
sme do plechoviek, preťahovali sme lanom a mnohé ďalšie
aktivity. K príjemnej nálade počas športovania a súťaženia
prispelo aj počasie a príjemná hudba.
Cieľom celej akcie bolo priblížiť šport a jeho hodnoty hlavne
žiakom a povzbudiť ich k zdravému a aktívnemu životu. Keďže
olympiáda je súťaž, tak na jej konci víťazi boli odmenení medailami a vecnými cenami.
Slovenský olympijský výbor vyhlásil počas školského roka aj
literárnu súťaž s témou fair-play. Mirka Jalčáková so svojou
poviedkou vyhrala túto celoslovenskú súťaž v kategórií 15 -

SPŠ Svidník si prevzala
Národnú cenu eTwinning 2019

18 rokov. Literárne práce hodnotila odborná komisia zložená z novinárov a
spisovateľov. O to vzácnejšie je pre ňu zlato z tejto súťaže. Srdečne jej blahoželáme.
(czš)

Projekt Erasmus+ „Filmmaking
journey: From scratch to screen“
priniesol pre SPŠ Svidník ďalšie
ocenenie. Stal sa najlepším projektom eTwinning na Slovensku v
školskom roku 2018/2019 v kategórii
„Projekt Erasmus+ realizovaný cez
priestor eTwinning“. 26. júna si
cenu v Zážitkovom centre Aurelium
v Bratislave prevzala koordinátorka
projektu Darina Kocurová spolu s
riaditeľom školy Pavlom Olejárom a
skupinou žiakov.
eTwinning je internetový portál na
spoluprácu učiteľov a žiakov z celej
Európy, ktorý je financovaný Európskou komisiou ako súčasť programu
Erasmus+.
(spš)

Srdečné
blahoželanie jubilantovi
Šesťdesiatpäť rokov oslávil 24.
júna 2019

Milan Petrík,
stolnotenisový hráč ŠŠK Centrál
Svidník.
OOSTZ Svidník mu touto cestou
želá predovšetkým pevné zdravie,
lásku, šťastie, rodinnú pohodu a
ešte veľa, veľa rokov aktívnej činnosti za zelenými stolmi.
K blahoželaniu sa pripájajú aj
stolní tenisti ŠŠK Centrál Svidník.

Miroslav Kurečko,
predseda OOSTZ Svidník
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www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE:
1. júla: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
2. júla: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
3. júla: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
4. júla: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
5. júla: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
6. júla: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
7. júla: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
5. júla: MUDr. M. Jánošík - MUDr. Pribulu 148 vo Svidníku.
6. a 7. júla: MUDr. A. Bobáková - Komenského 77/31 vo Svidníku. Kontakt:
054/752 30 79. 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.
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 1. júla: 6.10 hod.: 1. čas, 6.30 hod.: † Katarína, 18.00 hod.: † z rod.
Humeníkovej a Hvizdovej, 18.45 hod.: moleben k sv. Jozefovi, Utorok 2. júla:
6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: * Jaroslav, Monika, Jaroslav,
Monika, Ján, 18.00 hod.: † Jozef, 18.45 hod.: moleben k pb, Streda 3. júla:
6.30 hod.: † Ján, Michal, Pavel, 7.15 hod.: 3. čas, 18.00 hod.: † Agnesa, 18.45
hod.: Ježišová modlitba, Štvrtok 4. júl: 6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok,
12.00 hod.. † Ján, Mária, Ján, 17.15 hod.: Ruženec za závislých, 18.00 hod.:
* Jaroslav, Monika, Jaroslav, Monika, Ján, 18.45 hod.: eucharistická pobožnosť, Prvý piatok: sv. Cyril a Metod, myrovanie: 5. júl: 8.00 hod.: * o. Ján s
rodinou, * Dávid, Matúš, Michal, Anna, 9.00 hod.: moleben k bs so zasvätením
+ požehnanie automobilov, 10.00 hod.: * za členov arcibratstva, 11.00 hod.:
moleben k bs so zasvätením + požehnanie automobilov, Fatimská sobota: 6.
júl: 7.00 hod.: sv. ruženec + moleben k pb so zasvätením, 8.00 hod.: † Ján
ročná, 18.00 hod.: neo liturgia, 4. Nedeľa po zsd., hlas. 3, 7. júl: 7.00 hod.:
Svätý ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Za farské spoločenstvo sl., 9.15 hod.:
Czš*, 10.30 hod.: * Magdaléna csl., 14.30 hod.: večiereň + korunka k bm,
18.00 hod.: * Lukáš, Jana, Marta, Pavol sl.
Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Pondelok 1. júla o 18. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Utorok
2. júla o 7. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Lenku, Torsten a Eleu,
Streda 3. júla o 18. hod.: + Jozef, Štvrtok 4. júla o 7. hod.: + Mária Ch., Piatok
5. júla o 8. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre členov arcibratstva sv.
ruženca, Sobota 6. júla o 7. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu,
Jána, Ľubu, Jaroslava a Jozefa, Nedeľa 7. júla o 9. hod.: Za farnosť; 14:00
Modlitba ružencov.
Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia
Srdečne Vás pozývame na trojdňový Regionálny zjazd Jehovových svedkov v Košiciach STEEL ARÉNA (Ul. Nerudova 12). Uskutoční sa od piatku
5. do nedele 7. júla 2019 od 9.20 hod. Hlavná téma: Láska nikdy nezlyháva
(1.Korinťanom13:8), Vrcholné body zjazdu: Piatok 5. júla: Program tohto dňa
je založený na slovách z 1.Tes.1:7 - Boh nás vyučuje, aby sme sa navzájom
milovali, Sobota 6. júla: Ďalej choďme v láske z Efezanom 5:2, Nedeľa 7. júla:
Zachovávajme sa v Božej láske z Júda 21, Kto sa môže zúčastniť? Každý.
Nevyberá sa vstupné a nekonajú sa žiadne zbierky.

o d 1 . j ú l a 2 019
KALITA, Marcin - JIŘÍČEK,
Petr: Real kráľovský klub.
Praha, Egmont 2019.
146 s.
Skvelý sprievodca bohatou históriou i súčasnosťou najslávnejšieho futbalového klubu na svete
prevedie nielen mladších futbalových fanúšikov po miestach,
s ktorými je klub úzko spojený.
Predstaví vám veľa slávnych
hráčov vrátane zástupcov slovenského futbalu, trénerov i ďalších
ľudí, bez ktorých by Real Madrid
nebol svetoznámou značkou. To
všetko atraktívnou formou a s
krásnymi fotografiami.

JANÁČEK, Leoš (3.7.1854-12.8.1928)
Leoš Janáček bol český hudobný skladateľ. Narodil sa 3.7.1854 v Hukvaldoch. Bol jedným z najvýznamnejších českých skladateľov 20. storočia. Jeho
tvorba patrí k najoriginálnejším a najpôsobivejším dielam východoeurópskej
hudby. Prvý úspech zaznamenal tento skladateľ v r. 1916 pražskou premiérou
opery Jenofa (1903). Svetoznámym sa stal po r. 1918. Intenzívne sa venoval
moravskej hudbe a presnej analýze rytmu a melódie jazyka. V Janáčkovom
diele sa mieša dedičstvo B. Smetanu a A. Dvořáka s hudobným realizmom
M. Musorgského, ktoré postupne prechádza do expresívneho hudobného
vyjadrenia. K jeho rozsiahlemu dielu patria opery Šárka, Výlety pána Broučka,
Kaťa Kabanová, balety Denník zmiznutého, orchestrálne diela Symfonietta,
sláčikové kvartetá, cirkevná hudba, klavírne diela, zbory a piesne. Janáčkovi
sa podarilo vytvoriť nový štýl komornej hudby. Zomrel 12.8.1928 v Ostrave.

HEIDENSTAM, Verner von (6.7.1859-20.5.1940)
Švédsky básnik a prozaik, laureát Nobelovej ceny za literatúru v roku 1916.
Narodil sa ako potomok starej šľachtickej rodiny. Študoval maliarstvo v Ríme
a Paríži. Po ukončení štúdií absolvoval dlhšiu poznávaciu cestu po rôznych
krajinách Európy. K novoromantizmu sa priklonil už v zbierke básní Roky putovania a potuliek. O mladom človeku, ktorého prenasleduje pocit cudzoty, písal
v románe Hans Alienus. Z veľmocenského obdobia Švédska je epický cyklus
Karolíni. Tento cyklus je ešte aj dnes jeho najznámejším dielom. Neskôr sa
však vrátil k historickým témam ako Púť sv. Birgity. V románe Strom Folkungov
predstavil Vikingov v romantickom rúchu. V roku 1938 sa stal laureátom ešte
jednej ceny, ceny Henrika Steffensa.

Ďaleký sever.
Mládenec čaká na svoju
milovanú, ktorá dlho nechodí.
Po chvíli pozrie na teplomer a vraví:
- Ak nepríde do mínus štyridsať, idem domov.
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Čo premieta Kino Dukla?
Spider-Man: Ďaleko od domova
Piatok 5. júla o 20. hodine

Po udalostiach z Avengers: Endgame sa Spider-Man stretáva s celkom novou
zodpovednosťou. Vo svete, ktorý sa navždy zmenil, však naňho číhajú aj nové
hrozby. Peter sa s priateľmi vyberie oddýchnuť si na prázdniny do Európy,
no Nick Fury sa ho snaží presvedčiť, aby sa pridal k novému superhrdinovi
menom Mysterio v boji proti záhadným Elementálom. To je však úplný opak
toho, čo chce Spider -Man...
Akcia, Komédia, Fantasy, 142 minút, slovenský dabing, vstupné: 5 eur

Yesterday
Sobota 6. júla o 20. hodine

Ešte včera sme všetci poznali Beatles. Dnes si však ich pesničky pamätá len
jeden človek na svete. Dve legendy britského filmu, oscarový režisér Danny
Boyle a scenárista legendárnych komédií Richard Curtis, spojili svoje sily a
natočili originálnu a hravú.
Nie veľmi úspešný pesničkár Jack (Himesh Patel) chce zavesiť gitaru na
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klinec. Jeho pesničky nikto nepočúva okrem jeho najlepšej kamarátky Ellie
(Lily James). Všetko sa zmení keď ho počas záhadného globálneho zatmenia
zrazí autobus. Zatmenie okrem iného spôsobí hudobnú katastrofu. Na párty,
ktorú pre neho pripravili priatelia na počesť uzdravenia si zabrnká legendárnu pieseň Yesterday od Beatles. Notoricky známu melódiu nikto nespozná,
priatelia sa tvária, akoby jednu z najznámejších piesní všetkých čias počuli
prvýkrát v živote. Mohol by to byť nepodarený vtip, ale vyhľadávanie v googli
sa chová rovnako. O Beatles nie je ani zmienky, ako keby nikdy neexistovali.
Jack vycíti svoju príležitosť. Stačí, keď si vybaví všetky hity legendárnych
Chrobákov z Liverpoolu, a svet mu hneď bude ležať pri nohách. A ono to
funguje! Dokonca tak dobre, že aj slávny Ed Sheeran (hrá vo filmeu seba
samého), ktorý vezme Jacka ako predskokana na svoje turné, uzná, že
tento chlapec odnikiaľ je oveľa talentovanejší než je on sám. Radosť Jackovi
kazia len dve „maličkosti“ - vedomie, že sa dopúšťa celosvetového podvodu,
a strata najlepšej priateľky Ellie. Tá má pocit, že by ho mala konečne prestať
milovať, keďže jej láska je jednostranná, a so zlomeným srdcom ho pošle
do L. A. natočiť najlepšiu platňu všetkých čias. Lenže keď spievate o tom,
že k životu stačí iba láska („All you need is love“), môže vám to zrazu dosť
zmeniť vaše priority.
Britské filmové legendy Danny Boyle a Richard Curtis majú veľa spoločného. Obaja vytvorili filmy, ktoré patria k tomu najlepšiemu, čo v ostrovnej
kinematografii vzniklo. Danny Boyle získal Oscara za Milionára z chatrče a
natočil kultový Trainspotting a jeho druhé pokračovanie, Richard Curtis je zasa
podpísaný pod tými najlepšími romantickými komédiami ako Štyri svadby a
jeden pohreb, Notting Hill alebo Láska nebeská. Čo mohlo vzísť z takejto
spolupráce? „Je to predvídateľne nepredvídateľná komédia plná skvelej
hudby,“ sľubuje scenárista Curtis.
Hudobný, komédia, 117 minút, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
***

Trafikant
Nedeľa 7. júla o 20. hodine

Filmová adaptácia svetového bestselleru Roberta Seethaltera. Dojímavý
príbeh o mladíkovi, ktorý sa zamestná v trafike a tam sa zoznámi a spriatelí
s jej pravidelným zákazníkom - Sigmundom Freudom . V tom čase Viedeň
práve okupujú nacisti...
Dráma, 117 minút, české titulky, vstupné: 5 eur
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