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Školy sú počas leta bez školákov, ale plné zabudnutých vecí
Vyzerajú ako sklady obnoseného šatstva. Po skončení školského roka nájdu upratovačky všetko možné. Školy sú počas leta
prázdne, no za to plné toho, čo si školáci pozabúdali.
Stačí nazrieť do ktorejkoľvek skrinky, či šatne pri telocvični. „Papuče, tepláky,
tašky, perá, ceruzky, proste normálne učebné pomôcky, aj toto, čo im doma
nechýba,“ vymenoval učiteľ Základnej školy na Komenského ulici vo Svidníku
Vladimír Šlepecký to, čo školáci v škole pozabúdali. Podľa učiteľa Vladimíra
Šlepeckého je to bežná situácia po skončení každého školského roka. „V
každej škole niečo ostane, lebo deti sú deti,“ dodal. „Každému sa stáva, že
niečo zabudne a myslím, že deťom o to viac, lebo oni sa vždycky niekam ponáhľajú, majú množstvo krúžkov, všelijakých iných aktivít popoludní,“ doplnila
svojho kolegu riaditeľka Základnej školy na Komenského ulici Helena Lacová.
O tom, že deti dokážu v školách zabudnúť skutočne všeličo niet pochýb. My
sme napríklad v tejto svidníckej škole našli aj vejár.
Všetko končí vo vreciach a na svojich majiteľov to tu bude čakať. Zväčša
zbytočne. Pýtali sme sa či po zabudnuté veci zvyknú chodievať možno
rodičia? „Na začiatku prázdnin ešte áno, ale potom sa už na to vykašlú aj
rodičia a všetko to tu skladujeme až do ďalšieho školského roka,“ odpovedal
Vladimír Šlepecký.
Bývalá učiteľka pozná detskú zábudlivosť veľmi dobre. A nielen zo základ-

ných, ale i z materských škôl. „Lenže to boli deti od dvoch do šesť rokov. Čiže
im sme pripisovali, že to je vec rodičov, ktorí si na to nedali pozor a v septembri
kúpili nové papuče, nové tričko, nový úbor cvičný, aby mali deti na nový školský
rok,“ spomenula bývala učiteľka Anna Borisová zo Svidníka. No a keď ani
počas prázdnin si deti svoje veci nevyzdvihnú, všetko skončí na konci augusta
v kontajneroch na odpad.
(ps)

Dovolenka primátorky: cyklistika v Prahe a koncert Metallicy
Na klasickú letnú dovolenku sa svidnícka primátorka nechystá. Marcela Ivančová pre Podduklianske novinky na margo svojho tohtoročného leta povedala:
„Zatiaľ to vyzerá
na kratšie dovolenkové etapy. Vyzerá
to na také jedno a
dvojdňovky, pretože aj s ohľadom na
situáciu s modrým
mostom, kde musíme prijať rozhodnutie a nájsť riešenie,
a j s o hľ a d o m n a
ďalšie veci. Budem
rada, keď si nájdem
súvislý týždeň na
dovolenku, ale teraz
neviem povedať, či
budem na Slovensku
alebo niekde inde.
Určite koncom leta
budem na chvíľu v
Prahe, pretože idem
na koncert Metallicy,

Milí čitatelia,
tradične počas leta oddychujeme tak trošku aj my v redakcii. A tak jeden týždeň
počas letného obdobia noviny nevychádzajú. Najbližšie vydanie týždenníka
Podduklianske novinky na pultoch novinových stánkov a súkromných predajcov nájdete v pondelok 29. júla.
Prajeme Vám krásne prežitie letného obdobia. A či už dovolenkujeme pri mori, v horách
alebo doma na záhrade, využite tento čas na
načerpanie nových síl. Využite tento čas na
stretnutia s rodinou a blízkymi. Využite tento
čas na nové zážitky...
Pretože tie najlepšie veci v živote,
nie sú veci...
Katarína Siváková, šéfredaktorka

na ktorý sa veľmi teším,“ usmiala
sa primátorka, ktorá neopomenula
ani cyklistiku. „To je naša tradičná
rutina, týždeň na bicykli a končíme
to koncertom.“
Marcela Ivančová dlhé roky pôsobila

ako učiteľka na svidníckom gymnáziu
a je preto jasné, že je zvyknutá na
dvojmesačné letné prázdniny. Ako
to vníma teraz, keď je primátorkou?
„Áno, prázdniny mi chýbajú,“ zasmiala sa Marcela Ivančová a pokračovala: „Je to daň za tú funkciu, za
tú prácu, ktorú človek robí.“
(ps)
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Vo Svidníku definitívne stiahli z ulíc veľkoobjemové kontajnery
Prekvapení ľudia a kopiace sa smeti. Vo Svidníku definitívne
stiahli z ulíc veľkoobjemové kontajnery. Zneužívali ich vraj firmy,
ktoré sa tak vyhýbali plateniu za likvidáciu odpadu. Umieračik
zvonil takýmto veľkým kontajnerom už niekoľko týždňov, no
teraz z ulíc Svidník zmizli úplne.
Ako sme už v úvode spomínali, ľudia vo Svidníku zostali prekvapení. „No ja
nerozumiem tomu. Ja som priviezla tam smeti zo záhrady, no a musela som
vysypať tam, kde ľudia, na zem, bo ani ten malý už tam nie je,“ povedala
Svidníčanka. Mesto tvrdí, že zmizli najmä kvôli ľuďom z obcí a stavebným
firmám. „Vieme to aj dokázať, pretože niektoré z týchto kontajnerov sú pod
kamerami a vidíme, kto nám tam ten odpad hádže, čiže sú to poväčšine stavebné firmy a občania, dovolím si tvrdiť, nie z mesta Svidník, ale samozrejme,
za vývoz tohto odpadu platia občania mesta Svidník,“ povedala primátorka
Svidníka Marcela Ivančová.
Podľa Svidníčanov odstránenie kontajnerov prinesie problémy. „Teraz, keď tie
kontajnery zobrali, nič tým nezískame, naopak stratíme, pretože občania aj tak
budú vyhadzovať tam, kde boli kontajnery a tým len sa robí mesto smetisko.“
„Tam sypú na zem, tam k tomu stĺpu, no a i ja som tam vysypala. Lebo šak
pôjdem nazad na záhradu so smetim?“ „Aj ráno odvážali, na druhej strane
takisto, pod stromami, kde bude aké miesto kryté, tam bude smetisko.“ - toto
tvrdia Svidníčania.
Primátorka Svidníka Marcela Ivančová však oponuje „Technické služby
budú pravidelne tieto čierne skládky likvidovať.“ No aj primátorka vie, že to
takto donekonečna nepôjde. Verí ale, že to ľudia pochopia. „My si myslíme,
že štátne peniaze nie sú naše peniaze,“ dodala Svidníčanka. „Odhadované
náklady za kontajnery na tento rok sú vyše 60-tisíc eur, a to len za uloženie
odpadu na skládke. Sú to naše spoločné peniaze a jednoducho vyvážame si
ich na skládku,“ doplnila primátorka.
Bežne mestá veľkoobjemové kontajnery
do ulíc rozmiestňujú dvakrát roka. Svidník
sa tak chystá urobiť trikrát, no v prípade potreby sú ochotní vyjsť v ústrety. „Svidníčania môžu tento odpad bezodplatne vyviezť

do zberného dvoru, samozrejme, podnikatelia
v stavebníctve budú
musieť niečo zaplatiť,“
ozrejmila primátorka
Marcela Ivančová. „S
čím budem nosiť? S
fúrikom? S rukami? Nie
každý má auto,“ toto
zas trápi Svidníčanov.
Mesto trvá na svojom a
podľa primátorky budú
musieť ráznejšie konať i mestskí policajti.
Doplácať na nezodpovednosť ľudí, nielen
tých vlastných, ale i zo
susedstva vraj samospráva nechce.
V závere dodajme, že
otváracie hodiny Zberného dvora vo Svidníku
sú od pondelka do piatku od 6. do 14. hodiny.
V stredu sú predĺžené
hodiny do 18. hod. V
sobotu je Zberný dvor
otvorený od 14. do 18.
hodiny.
(pn)

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová

Podľa Svidníčanov odstránenie kontajnerov prinesie problémy

Upozorňujete na problém: Z mesta smetisko?
Rušením kontajnerov Mestským úradom urobíme z mesta Svidník smetisko? Mestský úrad musí
počítať s tým, že občania budú nútení vyhadzovať odpad na
miesta súčasných kontajnerov. Iné východiská nemajú. Neobstojí ani výhovorka, že kontajnery zapĺňajú občania z obcí.
Starostovia obcí by sa mali postarať o priestory pre svojich
občanov. Dovolím si tvrdiť, že takýmito rozhodnutiami Mestský
úrad vedie občanov „z blata do kaluže.“
Verím, že k tomu nedôjde, pretože týmto rozhodnutím len
irituje občanov, ktorí si včas platia za odvoz odpadu.
Je pravdou, že pohoršujúco sa správajú tí, ktorí do kontajnerov hádžu napríklad celé papierové krabice namiesto toho, aby ich zlisovali a vyhadzovali do
kontajnerov na papier.
Mária Čobirková, na podnet nespokojných spoluobčanov
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Svidníčan Jozef Buzga žije s transplantovaným srdcom
Dlhé roky pracoval v niekdajších odevných závodoch vo Svidníku a popri práci bol futbalovým
rozhodcom v okresných súťažiach. Jozef Buzga síce pochádza od Prešova, no od svadby žije
vo Svidníku a počas svojho doterajšieho života si prešiel rôznymi zdravotnými peripetiami.
Pri futbale utrpel úraz, po ktorom
žije len s jednou obličkou. Problémy
so srdcom mu síce zistili dávnejšie,
no po roku 2000 sa začali prejavovať
výraznejšie. „Dnes nebohý doktor Ihnát má v dobrom zmysle slova vyhnal
za odborníkmi buď do Prešova alebo

v Košiciach strávil dva týždne, zdravotný stav sa mu zlepšil, no občas sa
problémy objavili. Prišiel rok 2012,
keď mu počas jedného z vyšetrení
v Košiciach lekárka povedala, že je
adeptom na kardiostimulátor. Dostal
ho 22. júna toho istého roku a prvý

invalidnom dôchodku. Veľa ľudí však
nerozumelo mojim zdravotným problémom, keďže som bol pätnásť rokov
futbalovým rozhodcom, športoval
som a pravidelne som absolvoval aj
rôzne fyzické či zdravotné previerky, no stalo sa,“ zamyslel sa Jozef
Buzga. V Bratislave mu po rozhodnutí o transplantácii urobili rôzne
vyšetrenia, chodieval na ne trikrát
do roky. Nastavili mu liečbe, mali
ho pod drobnohľadom a bol vlastne
čakateľom na transplantáciu srdca.
Prešlo tri a pol roka od rozhodnutia
o transplantácii a prišiel 26. marec
tohto roku.
KEĎ PRIŠIEL DEŇ „D“ DEŇ TRANSPLANTÁCIE
„S kamarátom chodievame na
prechádzky, zaplávať si a v ten deň
sme sa akurát vracali z plavárne
domov, keď mi zazvonil telefón a
doktor z Bratislavy mi oznámil, že
majú pre mňa srdiečko, že ako sa
rozhodnem. No a ja automaticky, že

idem. Bolo trištvrte na štyri popoludní
a o trištvrte na šesť som už sedel v
sanitke a viezli ma do Bratislavy. Bolo
to vlastne v noci z utorka na stredu
a v stredu 27. marca som išiel na
transplantáciu.“
ŽIVOT
PO TRANSPLANTÁCII
O samotnej transplantácii toho
Svidníčan Jozef Buzga veľa nevie,
povedali mu akurát, že trvala tri a
pol až štyri hodiny. To čakanie na
správne srdce bolo preňho pomerne
náročné, no dnes hovorí, že sa to
oplatilo. „Ja som vtedy vážil tých
96-97 kíl, povedali mi, že nemôžem
dostať srdce od 60-kilového. Spomeniem napríklad aj to, že ľudia si často
myslia, že motorkári po smrteľných
nehodách sú najčastejšími darcami
orgánov, no nie je to až taká pravda,
pretože pri nárazoch na motorke sú
orgány veľmi často úplne zničené.
Od koho však mám srdce, tak to
neviem, to mi nepovedali, lebo to ani
nikomu nehovoria,“ vysvetlil Jozef
Buzga. Po samotnej transplantácii
ho po týždni pomaličky viedli k postupnému cvičeniu. „Zlepšovalo sa

Svidníčan Jozef Buzga pár dní po transplantácii srdca
do Košíc. Vybral som si Prešov, a
bolo to v roku 2005, keď mi zistili,
že mám upchaté cievy. Podrobil som
sa zákroku, o rok znovu, a to som už
striedavo chodil za lekármi do Prešova i do Košíc,“ začal svoje rozprávanie Jozef Buzga, v ktorého živote
nastal zlom v septembri 2009.
KEĎ
NASTAL ZLOM
Ráno cítil bolesti v hrudníku, chystal
sa však do lesa, tak k lekárovi nešiel.
Keď sa však z lesa vrátil, bolesti
sa popoludní zopakovali, no už si
zavolal záchranku. Zo svidníckej nemocnice ho transportovali do Košíc,
no na diaľnici medzi Prešovom a Košicami záchranárom, ako sa hovorí,
odchádzal. Bolo to vážne, no v Košiciach sa ho lekárom podarilo dať,
ako sám hovorí, dokopy. V nemocnici

výboj na oživenie činnosti srdca prišiel hneď v septembri, keď si doma
na gauči čítal. „Kardiostimulátor ma
naštartoval, no hneď ma prevážali
do Košíc, no a potom to bolo ako na
hojdačke - raz lepšie, raz horšie.“
Viackrát pobudol v nemocnici, či
už vo Svidníku alebo v Košiciach a
v septembri 2015 po vyšetreniach
mu lekárka v Stropkove odporučila,
aby sa vybral za odborníkmi do
Bratislavy.
ROZHODNUTIE
O TRANSPLANTÁCII
„Povedala mi, že je to zlé, že môžem
kedykoľvek odpadnúť a nebude mi
pomoci. V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb mi dali návrh
na transplantáciu srdca. Už skôr som
musel opustiť prácu, bol som na
čiastočnom a neskôr už na riadnom

Na svojej tradičnej prechádzke v uliciach Svidníka
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Svidníčan Jozef Buzga žije s transplantovaným srdcom
to, schudol som desať kíl, svalstvo
ochablo. Jeden čas som musel aj s
paličkou chodiť kvôli stabilite. Celkovo som v nemocnici v Bratislave
po transplantácii strávil dva týždne
a prepustili ma domov.“
ČAKANIE NA TO,
AKO ORGANIZMUS
PRIJME NOVÉ SRDCE
Svidníčana Jozefa Buzgu i dnes
môžete denno-denne stretnúť na
prechádzkach, najčastejšie s dlhoročným kamarátom. Život s novým
srdcom je preňho neopísateľný a
úplne iný, než na aký bol dlhé roky
zvyknutý. „Mal som veľké problémy
s dýchaním, nemohol som veľa prejsť. Teraz je to omnoho lepšie, dýcha
sa mi lepšie, môžem aj hore schodami vyjsť, predtým som používal
špeciálny sedačkový výťah. Doma
cvičím na stacionárnom bicykli, aby
som viac posilnil nohy a rovnako aj
ruky. Veľa proste cvičím a hlavne
chodievam na prechádzky,“ opísal
svoj aktuálny život. Od prepustenia
z nemocnice po transplantácii srdca
vie, že sa teraz čaká na to, ako organizmus prijme nové srdce. Inak, na
Slovensku je napríklad žena, ktoré

Primátorka mesta Svidník Marcela
Ivančová sa v stredu uplynulý týždeň
stretla so zástupcami seniorov, klientov súkromného zariadenia Atrium,
ktorí navštevujú Denný stacionár. Vo
svojom otvorenom liste primátorke
a poslancom Mestského zastupiteľstva vyjadrili nespokojnosť s výškou
schváleného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych
služieb a s tým, že im údajne nebolo
umožnené zúčastniť sa rokovania
zastupiteľstva. Sme presvedčení,
že práve stretnutie a otvorený rozhovor pomáhajú rozptýliť akékoľvek
pochybnosti.
Rokovania MsZ sú zásadne verejné
a zúčastniť sa ich môže každý občan.
Aj na spomínanom zasadnutí bolo
udelené slovo občanovi, ktorý o to požiadal. Že bol v miestnosti vydýchaný
vzduch, je fakt, koncertná miestnosť
ZUŠ nemá klimatizačné zariadenie,
no stoličiek bol dostatok. Keby aj
nejaká chýbala, nebol by problém
doplniť. Bod, ktorý sa týkal výšky
príspevku, bol 12. bodom rokovania a
na program prišiel až popoludní, keď
už seniori odišli.
Výšku príspevku pre neverejných
poskytovateľov schválilo mestské
zastupiteľstvo - v prípade denného
stacionára to bolo 40 € na klienta a
mesiac. V praxi to znamená, že zariadenie Atrium, ktoré poskytuje sociálnu
službu - denný stacionár - pre 50
svidníckych seniorov a 10 klientov

žije s transplantovaným srdcom
už asi 25 rokov. „Ja momentálne
pravidelne chodievam na kontrolné
vyšetrenia, odoberajú mi vzorky zo
srdca a pravidelne sledujú, ako sa to
srdce v mojom organizme ujalo.“
VIAC
DÁTUMOV „NARODENIA“
Jozef Buzga, ako sme už v
úvode uviedli, si v živote prešiel
rôznym i zdravotnými problémami.
Prišiel o obličku, v roku 1976 v deň
vlastnej svadby sedel v aute, ktoré
havarovalo pri Miňovciach. „Starší
družba bol mŕtvy. Potom sa to síce
trochu, ako sa hovorí, ukľudnilo, no
začalo sa to znovu, keď mi naplno
prepukli problémy so srdcom. Ja
teda tých dátumov narodení mám
viac,“ uzavrel náš rozhovor Jozef
Buzga, ktorý minulý týždeň oslávil
64. narodeniny. V tomto roku bol
štvrtým Slovákom, ktorému v Bratislave transplantovali srdce a my mu
aj touto cestou želáme, aby sa mu
jeho nové srdce čo najlepšie ujalo a
nech má už vo svojim živote podľa
možností čo najmenej zdravotných
problémov.
(ps)

Na prechádzky najčastejšie chodieva s kamarátom

„Svidník prispieva najviac,“ tvrdí vedenie mesta
na margo financovania stacionára pre seniorov
z okolitých obcí, okrem príspevku
štátu a príspevku klienta dostane 40
€ navyše.
Primátorka mesta argumentovala
faktami - príspevok štátu na denný
stacionár bol v roku 2017- 184 € na
klienta a mesiac - vtedy celú činnosť
stacionárov hradil štát.
V roku 2018 a 2019 štát prispieval
podľa stupňa odkázanosti, v roku
2019 štát navýšil príspevok na klienta/
mesiac, pre prehľadnosť uvádzame
v tabuľke.

a mesiac. Niekoľko denných stacionárov, najmä tie, ktoré sú obecné,
nie súkromné, dokonca nepožaduje
žiaden doplatok od mesta, pretože
si vystačia s príspevkom od štátu a
malým doplatkom klienta.
Mesto Svidník si váži svojich seniorov a je naozaj spokojné so službami,
ktoré poskytuje zariadenie Atrium, a
preto sme sa rozhodli prispievať takouto sumou, opäť zdôrazňujeme, že
najvyššou v regióne. Mrzí nás preto,
že sa seniori v dennom stacionári

sociálnych služieb - opatrovateľskú
službu doma u klienta, príspevok na
stravu pre sociálne slabých seniorov,
prevádzkujeme Denné centrum (v
„AB-čke“), kde mnohí seniori trávia
voľný čas a môžu sa venovať svojej
záujmovej činnosti, prevádzkujeme
Klub dôchodcov pre dôchodcov združených v Jednote dôchodcov Slovenska (v Dome kultúry), prispievame
na činnosť kresťanských dôchodcov,
organizujeme či spoluorganizujeme
rôzne podujatia. Okrem toho prispie-

Okrem príspevku štátu a mesta na
činnosť denného stacionára prispieva
aj klient sumou cca 2 € na deň.
Podľa údajov získaných v iných
mestách a obciach v Prešovskom
a Košickom samosprávnom kraji,
mesto Svidník sumou 40 € na klienta
a mesiac prispieva najviac v celom
regióne. Poväčšine obce a niektoré
mestá neplatia nič, čiže súkromné
(či neverejné) denné stacionáre
hospodária len s príspevkom štátu,
inde je to suma do 30 € na klienta

Atrium cítia ukrivdene, ako to píšu vo
svojom otvorenom liste. Veríme, že po
stretnutí s pani primátorkou a vedúcou Odboru sociálnych vecí Martou
Jackovou a po otvorenej debate sú
mnohé z otázok zodpovedané.
Na vysvetlenie dodávame, že návrh
príspevku bol prerokovaný v sociálnej
komisii, mestskej rade a schválený v
mestskom zastupiteľstve.
V meste Svidník žije viac ako 2
200 dôchodcov. Mesto Svidník poskytuje svojim seniorom širokú škálu

vame 50 seniorom na pobyt v dennom
stacionári. Tešíme sa každej aktivite
našich dôchodcov, každému podujatiu, zájazdu či besede, ktoré si aktívni
seniori zorganizujú a sme radi, že
mesto Svidník je partnerom a podporovateľom. Mesto sa zaujíma a bude
zaujímať o život a činnosť svojich
seniorov. Budeme sa naďalej snažiť
zlepšovať služby, ktoré poskytujeme.
Po rokoch práce pre naše mesto, pre
Svidník si to naozaj zaslúžia.
(kt)
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MOST NA FESTIVALOVEJ: Primátorka potvrdila práce naviac
Most na Festivalovej ulici si vyžiadal práce naviac a teda aj
viac financií. Počas pracovných raňajok s novinármi v stredu
minulý týždeň to po otázkach Podduklianskych noviniek potvrdila primátorka Svidníka Marcela Ivančová.
„Viac-menej práce prebiehajú
podľa harmonogramu s tým, že
nastala jedna neočakávaná situácia. Pod jedným z pilierov bola
zistená závada. Predpokladaná
hĺbka základu nebola meter a
pol, ako sa predpokladalo, ale
na niektorých miestach bola iba
20 až 30 centimetrov. Museli sme
prerušiť stavbu, zavolať projektanta mosta, aby doprojektoval
riešenie, lebo došlo k zmene celej
situácie. A zrejme aj preto ten
most tak klesol, lebo základ nebol
dostatočný. Museli sme teda dať
doplniť projekt a pokračovalo sa
už podľa doplnenej projektovej
dokumentácie,“ vysvetlila primátorka Marcela Ivančová, podľa ktorej

to, samozrejme, prinesie navýšenie
rozpočtu na stavbu, no presnú sumu
zatiaľ nevedela povedať.
„Najlepšie je to povedať na konci, pretože na tomto budú práce
naviac, ale môžeme zistiť, že v nejakom inom úseku bude tých prác
menej, takže najlepšie bude, ak
sa to všetko zosumarizuje. Máme
to však všetko zdokumentované,
máme to zaevidované v stavebnom
denníku. Dávame si veľký pozor,
aby sme to vedeli zdokumentovať, čiže máme fotodokumentáciu
takmer z každého dňa, je to, ako
som už povedala, zavedené v
stavebnom denníku, robia sa pravidelné kontrolné dni s externým
stavebným dozorom, ktorým je

človek pracujúci na dozore pri
výstavbe mostov na diaľniciach.
Celý postup dodržiavame tak, ako
sa má,“ zdôraznila primátorka Marcela Ivančová.
V uplynulú nedeľu počas koncertu
kapiel Kandráčovci a Kollárovci firma,
ktorá realizuje rekonštrukciu mosta,
ho dokázala sprístupniť pre peších

tak, aby ľudia mohli prejsť.
Po koncerte je však most opäť
uzavretý, keďže v prácach sa pokračuje. Podľa primátorky bude uzavretý
možno aj do konca prázdnin, to znamená, že ľudia musia stále využívať
obchádzku cez lesopark. Platí to napríklad aj pre návštevníkov skanzenu.
(ps)

Vlani asfaltovanú cestu opäť opravujú
Komenského ulicu vo Svidníku po minuloročnej oprave znovu opravujú, no
nie úplne, ale iba čiastočne. Dôvodom sú obrovské mláky, ktoré na vozovke
stáli po každom daždi.
Vlaňajšiu rekonštrukciu tejto ulice kritizovali Svidníčania už skôr. „Rekonštrukcia cesty síce bola urobená, ale zrejme nevyspádovali ako treba, no

a teraz sú veľké kaluže po každom daždi,“ komentoval jeden zo Svidníčanov, ktorý po tejto ulici prechádza denno-denne a pridala sa aj ďalšia Svidníčanka: „Tešili sme sa, že bude ulica bez mlák, že tadiaľ kľudne pôjdeme
po chodníku. Chodia tadiaľ deti do školy, ale tie mláky tu zostali a stále
sme museli dávať prednosť autám, aby sme neboli ošpliechaní.“
Problémy s kanalizáciou mesto vylúčilo a zameralo sa na
firmu, ktorá vlani v jeseni rekonštruovala samotnú vozovku.
„Sme teraz v štádiu riešenia reklamácie. V súčasnosti
pripravujeme všetky potrebné dokumenty na to, aby sme
reklamáciu mohli podať,“ povedala nám ešte v máji PR
manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová. Netrvalo dlho,
firma reklamáciu uznala a robotníkov majú po necelom roku
na tejto ulici opäť. „Určite je to pozitívna správa. No ale či
to bude v poriadku, to nevieme, ale opravujú to,“ komentovala istá Svidníčanka. Dokončiť opravu Komenského ulice
chceli robotníci minulý týždeň, no plány im prekazil dážď. Ten
ale ukázal i ďalšie miesta, ktoré sa miestnym nepozdávajú.
„Nezdá sa mi, že práve tam to vystihli, kde boli mláky,“
poznamenala jednej z obyvateliek spomínanej ulice. Mesto
však nereklamovalo len túto, ale i ďalšie cesty v meste. Firmy
ich pravdepodobne budú musieť nanovo opraviť. „Momentálne máme v reklamácii, teda v reklamačnom konaní,
tri ulice,“ dodala primátorka Marcela Ivančová.
(ps)

Za nekvalitne odvedený náter „modrého“ mosta budú pýtať peniaze naspäť
Mesto Svidník bude žiadať súkromnú firmu, aby vrátila peniaze
za nekvalitne odvedený náter tzv. „modrého“ mosta cez rieku Ladomirka. Potvrdila to primátorka mesta Marcela Ivančová po tom,
čo jej bol doručený znalecký posudok znalca.
Ten posudzoval kvalitu odvedených
prác, odpovedal na päť konkrétnych
otázok týkajúcich sa kvality náteru.
Hoci primátorka Marcela Ivančová
zatiaľ žiadne konkrétnosti z posudku
neprezradila, záver je jasný. „Budeme žiadať peniaze späť, lebo práce
neboli vykonané v súlade so zákazkou a neboli vykonané kvalitne,“

vyhlásila Marcela Ivančová s tým, že
na Mestskom úrade si musia posudok
podrobne rozanalyzovať, a potom
budú konať.
Pripomeňme, že súkromná firma
za náter konštrukcie tohto mosta vo
Svidníku ešte za bývalého vedenia
zobrala od mesta 26-tisíc eur. Ani nie
po roku most na niektorých miestach

vyzerá tak, akoby ani nebol natieraný.
„Je taký „pestrý“, kvitne už znovu,
ale hrdzou,“ usmial sa jeden zo Svidníčanov. Podľa dostupných informácií

znalec potvrdil nekvalitu, no a či firma
prijme výzvu mesta, aby peniaze vrátila, je zatiaľ otázne. Možné je však to, že
celý problém skončí na súde.
(ps)
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NOVÁ ATRAKCIA OBCE KRUŽLOVÁ
Obec Kružlová ležiaca v Údolí smrti má novú atrakciu. Jeden
z obecných symbolov majú zvečnený tak trochu netradične.
Erb obce pred obecným úradom púta pozornosť od prvého
momentu.
Dva stromy, ktoré bolo potrebné odstrániť, využili v obci netradične. Starostovi obce Adrianovi Gužovi skrsla v mysli zaujímavá myšlienka. A tak stromy
ostali, ale ich podoba je dnes pútavá. Šikovné ruky rezbára Petra Kuzmu z
Humenného opracovali stromy tak, aby z nich vznikol obecný symbol.
Načrime trochu do histórie, Kružlová leží v severnej časti Nízkych Beskýd
v doline rieky Svidničianky. Obec sa po prvýkrát spomína v 1414 roku ako
majetok Cudarovcov a časť panstva Makovica. V roku 1414 Simon Cudár
zálohoval svoju časť makovického panstva šľachticovi Jánovi Bebekovi a
medzi zálohovanými obcami bola aj Kružlová. Obyvatelia obce sa zaoberali
poľnohospodárstvom a chovom oviec. Na poľnohospodárstvo poukazuje aj
samotný symbol obce. A práve tento symbol šikovne zo stromov vyrezal už
spomínaný rezbár Peter Kuzma.
(pn)

Stromy pred opracovaním

Rezbár si pomohol aj takouto figurínou

BLAHOŽELANIE K ZLATEJ SVADBE
Šťastný si, ak si takého druha vybrať vieš,
s ktorým aj šedinami obelený
až do samej staroby dožiješ.
Koľko hodín, koľko dní, koľko mesiacov? Ťažko zrátať.
Ale koľko je to rokov, to vieme presne! 50. rokov!
50. rokov spoločného manželského života a zároveň
ZLATÚ SVADBU si
12.júla 2019 pripomenuli manželia
Viera a Ján Otrošinovi z Vislavy.
Drahí rodičia, babka, dedko, úprimne sa tešíme z Vášho „zlata“. Je vzácne
pre Vás ale aj pre nás, Vaše deti a vnúčatá. Želáme si preto len jedno, aby
ste s nami strávili v zdraví a šťastí ešte ďalšiu polstoročnicu.
Dcéra Darina s manželom Toňom, Iveta s Petrom, Katka s Petrom, syn Ján
s manželkou Alenou, Pavol s Monikou a vnúčatá Dalibor, Tonka, Zuzana,
Matej, Nikolas, Nelka, Adam, Adelka a Tobias.
Na mnohaja i blahaja lita.

Hotový erb obce dnes púta pozornosť...
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Svidnícki futbalisti majú nielen nového prezidenta,
ale i trénera a športového riaditeľa
Treťoligoví svidnícki futbalisti naplno zarezávajú v tréningovej príprave na novú
sezónu. Prvý tréning absolvovali v uplynulý pondelok 8. júla pod vedením nového
trénera. 1. FK Svidník však má nielen nového majiteľa a prezidenta 1. FK Svidník, ale
i trénera a takisto aj novú pozíciu - športového riaditeľa klubu.
„Áno, je to tak. Máme hlavného
trénera. Je ním Robert Petruš z
Prešova. Máme športového riaditeľa klubu, ktorým je Adrián Hricov
takisto z Prešova a máme množstvo hráčov na skúšku, z ktorých
90 percent prejavilo záujem hrať
vo Svidníku. Riadny tréningový
proces sme začali v pondelok 8.
júla a na prípravu máme tri týždne.
27. júla nás čaká prvý zápas novej
sezóny, a to v Spišskej Novej Vsi,
a preto musíme byť na to hlavne

po tej hernej stránke čo najlepšie
pripravení,“ takto začal referovať o
novinkách v 1. FK Svidník jeho nový
prezident Jozef Žák, ktorý vystriedal
Adriána Labuna. My sme sa nového
prezidenta pýtali na nového trénera
Roberta Petruša i na športového
riaditeľa Adriána Hricova. „Ja osobne som absolvoval stretnutia s
viacerými trénermi. Niektorí boli
veľmi naklonení svojmu príchodu
do Svidníka, no už skôr ich oslovili
iné kluby, tak nechceli meniť svoj
postoj a sklamať klub,
s ktorým boli na 99 percent dohodnutí. Situácia
sa vyvinula tak, že ostali
dvaja kvalitní potenciálni tréneri, z ktorých pri
výbere rozhodla kvalita
tréningového procesu a
zavážili najmä úspechy
trénera počas jeho doterajšej trénerskej kvality.
Pokiaľ ide o športového
riaditeľa, toto doteraz
vo Svidníku nebolo,
ale keďže už väčšina
klubov na Slovensku
disponuje športovým
riaditeľom, ktorý má na
starosti hráčov, riešenie
tréningového procesu
a zabezpečenie materiálno-technického zabezpečenia, aby hráči
mali s čím trénovať a
Nový športový riaditeľ 1. FK kde trénovať, tak sme
Svidník Adrián Hricov
sa rozhodli pre túto

funkciu. Pre Adriána
Hricova rozhodli jeho
hráčske skúsenosti a
kontakty na hráčov, trénerov a tým pádom je
to obrovské uľahčenie
mojej pozície. Nakoľko
som novou osobou vo
futbale, tak je to odbremenenie mojej osoby
od záležitostí, do ktorých som ešte poriadne
nevnikol,“ priznal nový
majiteľ a prezident 1. FK
Svidník Jozef Žák.
Nový športový riaditeľ 1.
FK Svidník Adrián Hricov
je bývalým hráčom Tatrana Prešov, no pôsobil aj
vo Svidníku. A prečo prijal ponuku byť športovým riaditeľom
svidníckeho klubu? „S pánom Žákom sme mali možnosť sa bližšie
spoznať pri malom futbale a veľa
sme sa spolu rozprávali o futbale
ako takom. Dospeli sme k otázke,
či mu neviem pomôcť s hráčmi,
keďže mám kontakty a sám som aj
bývalým hráčom Svidníka a možno
i v novej sezóne aj riadne nastúpim
na nejaké zápasy. Som z Prešova,
tak možno aj preto tu máme toľko
hráčov z Prešova, aby sme ten káder trošku obmenili, vystužili, aby
sme v tej tabuľke určite išli vyššie,“
vyhlásil Adrián Hricov a okomentoval
aj nového trénera svidníckeho celku.
„Robert Petruš je bývalý ligový
hráč Tatrana Prešov, je bratom Ma-

Na jeden z prvých tréningov svidníckych futbalistov pred novou sezónou sa prišla pozrieť
aj primátorka Marcela Ivančová a jej vyjadrenie na margo futbalu i volejbalu si môžete prečítať na strane 15. Na spoločnej fotografii je (zľava) so šprotovým riaditeľom 1. FK Adriánom
Hricovom, trénerom Robertom Petrušom a prezidentom klubu Jozefom Žákom

Majiteľ a prezident 1. FK
Svidník Jozef Žák
reka Petruša, súčasného trénera
Popradu a minulú sezónu trénoval
štvrtoligové Ľubotice, kde si veľmi
dobre počínal, a trénoval aj devätnástku prešovského Tatrana. Je to
tréner s hráčskymi skúsenosťami
aj s trénerskými, má rad disciplínu
a má rád výsledky.“
Káder treťoligového svidníckeho
mužstva pre novú sezónu sa kryštalizoval počas víkendu. V závere
pracovného týždňa športový riaditeľ
1. FK Svidník Adrián Hricov prezradil
prvé mená. „Juraj Kuhajdík - bývalý
ligový hráč, Tomáš Eliáš, Vladimír
Papp, Kevin Peter Čekan, Marek
Kiseľa - s týmito hráčmi sme už
viac-menej dohodnutí a ďalšie
mená ešte, samozrejme, pribudnú,“ povedal Adrián Hricov a na
margo cieľom v novej sezóne ešte
dodal: „Nerád by som bol veľmi
optimistický, aby potom nenastalo
nejaké sklamanie, ale určite by sme
sa chceli pohybovať v prvej polovici. Liga bude veľmi kvalitná, takže
istotne to bude veľmi náročné.“
Prezident 1. FK Svidník zároveň
ešte informoval, že cieľom nového vedenia klubu je pritiahnuť na svidnícky
futbalový štadión čo najviac divákov.
Aj preto sa Jozef Žák rozhodol, že
vstup na zápasy bude zadarmo, pri
vstupe akurát bude možnosť prispieť
dobrovoľnou čiastkou na rozvoj mládežníckeho futbalu vo Svidníku.
Nuž a na záver ešte dodajme, že
prvý prípravný zápas pred novou
sezónou odohrajú treťoligoví
svidnícki futbalisti v stredu 17. júla
o 17. hodine na domácom trávniku.
(ps)
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Upozorňujete na problém: Zablokovaný autobus súkromného prepravcu
Chcel by som upozorniť na problém. Dnes ráno v stredu 10. júla,
cca 6.15 hod., vedenie SAD vo Svidníku zablokovalo osobným
autom autobus súkromného prepravcu (Faltour). Jedná sa o
spoj Svidník - Poprad.
Nedovolili mu zastaviť na zastávke a ľuďom nastúpiť do autobusu. Vodič
musel požiadať ľudí, aby išli k bývalému Tescu a tam nastúpili, lebo vedenie
SAD mu nedovolí zastaviť na ich pozemku. Asi by tým stratili veľké peniaze.
To isté sa zopakovalo aj v Stropkove, kde cestujúci nastúpili na hlavnej ceste
vedľa autobusovej zastávky. Je to celé na zaplakanie, keď SAD zruší spoj,
nejaký súkromník to chce zachovať pre ľudí a vedenie SAD-ky sa ide priečiť.
Tu vedenie nerozmýšľa ako ľuďom pomôcť. Jáj, vedenie SAD-ky nemá z toho
žiadny zisk! Nikto nedostal nič do vrecka aby mohol súkromný prepravca,
ktorý supluje SAD-ku, (SAD ten spoj zrušila), zastaviť na zastávke SAD a
zobrať cestujúcich. Kde sa stráca obyčajná ľudskosť? Myslím, že ju SAD-ka
vymenila za biznis, mamon a neústretovosť k ľuďom.
Ešte chcem doplniť informácie k raňajšej situácii. V Giraltovciach aj v Prešove
už autobus stál na autobusovom nástupišti. Údajne aj v Poprade bude stáť
na autobusovej stanici. Niekde sa to dá, niekde nedá.
Jozef Záhorec
K tomuto problému sme si vyžiadali stanovisko SAD Humenné, a.s. Prinášame Vám ho v plnom znení.
Stanovisko SAD Humenné, a.s.
Žijeme v právnom štáte a každé podnikanie má zákonné pravidlá. V celom
rozsahu nesúhlasíme s očierňovaním SAD o neľudskom prístupe. Prevádzkovanie autobusovej dopravy, dodržiavanie cestovného a prepravného poriadku
upravuje platná legislatíva a to Zákon č. 56/2012 o cestnej doprave, ktorý je
záväzný pre všetkých dopravcov.
► Od 26.4.2019 zo strany Petra Faltína nebola so správcom stanice v
Stropkove a vo Svidníku podpísaná zmluva, návrh ktorej bol z našej strany
zaslaný. Na urgencie nereagoval, premával podľa schváleného cestovného
poriadku, čiže je evidentné, že nemal záujem dodržiavať prevádzkový poriadok
na autobusových staniciach a zákonnosť vykonávania dopravy. Od 1.7.2019
uvedenému pánovi bola Prešovským samosprávnym krajom licencia na
vykonávanie linky odobraná.
► SAD Humenné v dobrej viere (v rámci ľudskosti) vstup na Autobusové
stanice toleroval. Dotyčnému pisateľovi by sa tiež nepáčilo, ak by sa po jeho
pozemku niekto bez súhlasu premával.

► Na podnet cestujúcej verejnosti bolo ďalej zistené, že dopravca nepremáva
podľa schváleného CP, ktorý nemá zverejnený ani na svojom webovom sídle
v zmysle Zákona č. 56/2012 o cestnej doprave § 15 ods. 5. Na internetovom
portáli www.cp.sk je zverejnený CP, tento však nie je zhodný a nekorešponduje s CP zaslaným dopravcovi SAD Humenné, a.s. a potvrdený VÚC, PSK
- Odborom dopravy zo dňa 29.4.2019. Podľa následných zistení už dopravca
Peter Faltin - FALTOUR nepremáva ani podľa CP zverejnenom na internetovom portáli a dopravca SAD Humenné, a.s., nemá o skutočnej prevádzke
tohto dopravcu relevantné informácie. Tento chaotický a nezodpovedný stav
nekorešponduje s predstavou a víziou dopravcu SAD Humenné, a.s., ani s
predstavou VÚC, PSK, o prevádzke autobusovej dopravy ktorý mu dopravnú
licenciu udelil.
► Od 1.7.2019 bez nášho vedomia sa kolotoč zopakoval znovu. Pán Peter
Faltín už pod novou spoločnosťou „LEVEXPRES“ začal vykonávať dopravu
znovu. Nevieme na akom zákonnom podklade, preto došlo k zamedzeniu vstupu na autobusové stanice. Až po tomto akte pán Faltín reagoval a 11.7.2019
jednovetovou emailovou požiadavkou o zaslanie návrhu zmluvy.
► Opozdená požiadavka bola bez doloženia potrebných dokladov, a nakoľko
sa jedná o neseriózneho partnera, SAD trvá na svojom postoji.
► Pochybujeme aby uvedený pán túto činnosť vykonával pre ľudí bez úmyslu
zarobiť. Ale zarobiť porušovaním legislatívy a vyhovárať sa na ľudskosť je
neférové a zavádzajúce pre cestujúcich.
► SAD uvedenú linku vykonávala dlhodobo, aj do budúcna ju chce vykonávať, ale nie pokutne, porušovaním pravidiel. Veríme, že s pomocou PSK sa
nám to podarí.
Anna Bačíková, riaditeľka závodu

Zmena na poste dekana
V polovici júla dochádza vo Svidníku k
zmene na poste dekana a správcu Gréckokatolíckej farnosti Svidník - mesto.
Duchovný otec Ján Pavlík odchádza preč
a prichádza nový dekan. Ako nás informoval
Michal Pavlišinovič - hovorca Prešovskej
archieparchie, otec Ján Pavlík je k 15. júlu
ustanovený za farára farnosti Orlov (okres
Stará Ľubovňa) a zároveň za protopresbytera (dekana) Orlovského dekanátu. Na jeho
miesto, a teda novým farárom vo Svidníku a
zároveň aj dekanom sa k rovnakému dátumu stáva otec Radovan Kuzmiak aktuálne
ešte farár farnosti Hrabské a protopresbyter
(dekan) Hrabského dekanátu.
(pn)

Otec Ján Pavlík

Poďakovanie
Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho ďakuje mestu Svidník za poskytnutie príspevku 2 000 eur na zveľadenie a opravu nášho farského chrámu.
V tieto dni bolo pred kostolom inštalované nové zábradlie, ktoré sme mohli inštalovať aj
vďaka mestu Svidník. Staré kovové zábradlie bolo nahradené nerezovým.
Peter Marčák, farár

Otec Radovan Kuzmiak (foto: Dávid Rybovič)
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O čom diskutujú mestskí poslanci?
Záver každého zasadnutia mestského zastupiteľstva vo
Svidníku patrí poslancom a bodu interpelácie, v ktorom volení
zástupcovia rozoberajú problémy občanov. Tak tomu bolo aj na
júnovom zasadnutí mestského parlamentu.
Poslanec Pavel Olejár o skládke
Poslanec Pavel Olejár informoval, že má neoficiálnu informáciu, že firma
SARO pravdepodobne chce predať skládku v Šemetkovciach. Interpeloval
primátorku mesta Marcelu Ivančovú či s tými skutočnosťami, s ktorými vystúpil
na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva ohľadom Ekoservisu vykonala nejaké opatrenia. Poslanec sa pred nejakým časom obrátil na prednostu
Mestského úradu Miroslava Nováka a nedostal odpoveď na interpeláciu koľko
nájomných zmlúv bolo ukončených v mesiaci december 2018, januári 2019,
februári 2019 a marci 2019, lebo podľa jeho zistení informácia prednostu bola
klamlivá, čo sa týka počtu zmlúv.
Rovnako interpeloval prednostu úradu, aby Technické služby rozpísali
fakturáciu vývozu odpadu pre obce. Pýtal sa aj na to, v akom štádiu je verejno-obchodná súťaž na uloženie odpadu. Reagovala primátorka a podotkla,
že nemá takú informáciu, aby firma SARO chcela predať skládku. Čo sa
týka skládky, jedno z opatrení je aj to, aby hlavný kontrolór preveril všetky
relevantné informácie od vstupu mesta Svidník do spoločnej firmy Ekoservis.
„Verejno-obchodná súťaž na uloženie odpadu je na kontrole Úradu pre verejné
obstarávanie, dúfame, že v krátkom čase bude kontrola uzavretá,“ reagovala
primátorka Marcela Ivančová.

Poslanec Ján Vook s množstvom otázok
Poslanec Ján Vook pripomenul, že od začiatku roka predkladá interpelácie
a dodnes nemá odpovede. Pýtal sa, v akom štádiu je klimatizácia a rekonštrukcia Domu smútku. V akom štádiu
je osvetlenie chodníka na Jedľovku.
V akom štádiu je umiestnenie altánku
na mestskom pozemku pri 3. a 4. vodopáde? V akom štádiu je realizácia
priechodu pre chodcov za pravoslávnym
chrámom? V akom štádiu je spomaľovač smerom k Základnej škole 8. mája?
V akom štádiu je vyznačenie prepojenia
cez hlavnú cestu medzi starým a novým
cyklochodníkom? Poslanec sa vyjadril aj
k návrhu rokovacieho poriadku a návrhu
VZN o dotáciách a apeloval na vzájomnú komunikáciu pri príprave materiálov
medzi primátorkou a poslancami mestského zastupiteľstva. Primátorka mesta
Marcela Ivančová čo sa týka vzájomnej
komunikácie pri príprave materiálov na
rokovanie mestského zastupiteľstva poznamenala, že mesto spolupracuje s
poslancami pri príprave materiálov, preto aj návrh rokovacieho poriadku bol
stiahnutý z rokovania. Lebo do poslednej chvíle prichádzali pripomienky zo
strany poslancov. Čo sa týka umiestnenia altánkov pri vodopáde, Povodie
Bodrogu a Hornádu reálne uvažuje o rekonštrukcii celého priestoru, preto by
bolo nezodpovedné investovať tam nejaké finančné zdroje. Takto reagovala
primátorka mesta. Na ostatné odpovede si bude musieť poslanec Ján Vook

počkať, dostane ich totiž písomne.
Poslanec Kamil Beňko
o reklamácii cesty
Poslanec Kamil Beňko otvoril problém
reklamácie cesty na ulici Mierovej, kde
pravidelne je „stojaca voda.“ Reagoval vedúci odboru výstavby, životného prostredia
a správy majetku Mestského úradu Karol
Richvalský. Ulice Mierová a Komenského
sú v reklamačnom konaní.
Poslanec Jozef Poperník spomenul
problém letných horúčav a v tejto súvislosti žiadal primátorku mesta v súčinnosti
s Technickými službami mesta, zabezpečiť
polievanie ciest a chodníkov v letných horúcich dňoch. Požiadal preveriť a vyriešiť
doručovanie do e-mailových schránok
hlásenia mestského rozhlasu. Zaujímal sa, či je už ukončený a prevzatý
rekonštruovaný úsek chodníka na Ul. Centrálnej
a Stropkovskej smerom k ulici Víta Nejedlého,
pretože škáry nie sú ešte vypieskované a nie
je upravený terén okolia. Odpovede dostane
písomne.
Poslanec Vladimír Kaliňák o rozhlase
Poslanec Vladimír Kaliňák upozornil na problém
vysielania mestského rozhlasu na Ul. Dlhej, kde
nie je vôbec počuť rozhlas a na Ul. D. Millyho bol
odstránený jeden stĺp, na ktorom bolo umiestnené rozhlasové zariadenie a občania žiadajú
umiestniť rozhlas tak, aby ho mohli počuť. Reagovala primátorka Marcela Ivančová. Popolievanie ulíc nie je problém a rovnako mesto preverí
doručovanie hlásenia mestského rozhlasu.
Poslanec Adrián Labun žiadal doriešiť parkovacie miesta pred Materskou školou na Ul. 8. mája.
Primátorka odporučila predložiť túto požiadavku
do plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Poslankyňa Katarína Siváková odporučila pred výjazdovým rokovaním
vlády SR zvolať koncom mesiaca august pracovné stretnutie vedenia mesta
s poslancami a zhodnúť sa na prioritách mesta. Čo teda požadovať od vlády.
Primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová pracovné rokovanie pred septembrovým rokovaním vlády v meste pod Duklou zvolá.
Poslanec Michal Iľkanin sa vyjadril k prenájmu nebytových priestorov právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá chce reprezentovať a propagovať mesto.
Odporučil v osobitnom zreteli prihliadať na túto skutočnosť a poskytnúť takémuto subjektu bezodplatne priestor na prenájom.
Poslanec Adrián Labun o financiách pre škôlku
Poslanec Adrián Labun sa vyjadril k financovaniu, potrebe finančných
prostriedkov pre Materskú školu na Ul. 8. mája a nedoplatku za teplo voči
Službytu, s.r.o. Primátorka Marcela Ivančová zdôraznila, že spomínaný problém materskej školy nepatrí na rokovanie mestského zastupiteľstva a ide o
internú záležitosť, ktorou sa mesto zaoberá. K danému problému Materskej
školy na Ul. 8. mája sa vyjadrili vo svojich vystúpeniach aj poslanci Vladimír
Kaliňák, Jozef Poperník, Pavel Olejár a Ján Vook. Uviedli, že jednou z príčin
nedostatku finančných prostriedkov je aj
pokles žiakov v danej škole. Je potrebné
nastaviť systém financovania škôl, škola
by mala mať informácie o danom štvrťročnom čerpaní rozpočtu. Mesto Svidník má
poskytovať školám odbornú pomoc.
Poslanec Kamil Beňko požiadal vyriešiť
dopravný problém na Ulici 8. mája pri bytovom dome 128, buď jednosmernou ulicou
alebo ponúknuť iné riešenie. Požiadal
riešiť dopravnú situáciu na IBV nad SPP
umiestnením spomaľovačov na cestu.
Poslanec Matúš Majda požiadal vyznačiť
parkovacie čiary na zrekonštruovanej
Duklianskej ulici.
(pn)
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Pozvánka na rodinné popoludnie
na Nižnom Svidníku
„Nižný Svidník športuje“ je projekt v rámci participatívneho rozpočtu Mesta
Svidník. Basketbal, volejbal, futbal, skoky vo vreci, bedminton, streľba z luku
a mnoho iného nás čaká na ihrisku nad Márnicou. Na tomto ihrisku sme vyrastali, nie len my ale aj naši otcovia. Preto verím, že sa v tento deň na ihrisku
stretnú viaceré generácie. Pre všetkých bude pripravená sladká odmena aj
občerstvenie. Súčasťou projektu bude aj menšia obnova ihriska, ktorá bude v
týždni pred športovým dňom.

Stano Hvozda

LETNÉ FILMOVÉ NOCI S FK POK
17. júla o 20.30 hod.
v priestoroch POS

Na Rohuli už tradične horela Sobitka
V uplynulú sobotu 6. júla sa uskutočnil ďalší ročník pálenia Sobitky - Jánskeho ohňa na vrchu Rohuľa. Ideálne počasie prilákalo množstvo návštevníkov
predovšetkým z okolitých obcí, ale aj z mesta Svidník. O oficiálne otvorenie sa
postarali starostovia obcí Kružlová, Kapišová a Vyšná Jedľová, ako aj Miron
Mikita, zástupca KST Beskyd. Všetci vyslovili poďakovanie zúčastnením a
vyslovili želanie, aby sa takto stretli aj o rok. Nasledovalo zapálenie Sobitky
Jánom Motykom z Kružlovej, v súčasnosti jedným z najoddanejších ľudí, ktorí
sa starajú o zveľaďovanie turistického bodu na vrchole Rohuľa. Vďaka patrí
všetkým ľudom, ktorí sa aktívne zapojili do príprav takého podujatia.
(mč)

Japonské súostrovie, o dvadsať rokov v budúcnosti. Psia chrípka dosiahla
epidemických rozmerov, jej ohnisko leží v meste Megasaki. Hrozí, že preskočí
z psích nositeľov na človeka. Starosta Kobayashi vyzýva k okamžitej karanténe. Teda k vyhosteniu a izolácii všetkých
túlavých aj domácich psov. Oficiálnym
dekrétom sa psov exilovou kolóniou stáva
neďaleký ostrov slúžiaci zatiaľ ako skládka
odpadkov. Stáva sa z neho Psí ostrov.
O šesť mesiacov neskôr na tejto opustenej skládke núdzovo pristáva jednomotorový, miniatúrne lietadlo Junior-Turbo Prop.
Svorka piatich hladných a divokých psov v
jeho troskách objaví dvanásťročného pilota. Je to Atari, sirota, ktorá je v pestúnskej
opatere práve u starostu Kobayashi. Atari
s pomocou svojich nových psích priateľov
začne hľadať svojho strateného psa Flíčka
a pri tom postupne odhalí konšpiráciu,
ktorej cieľom je likvidácia všetkých psov z
mesta Megasaki.
Vstup: 3 €/ s preukazom ASFK 2 €
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PSK zaviedol zvýhodnené rodinné vstupné v múzeách a galériách
Rodiny ušetria aj na zápisnom v knižniciach
Prešovský samosprávny kraj (PSK) zaviedol od 1. júla v kultúrnych organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
rodinné vstupné. Opatrením chce zvýšiť dostupnosť v ponukách
služieb múzeí a galérií aj pre mnohopočetné rodiny.
Od začiatku letnej turistickej sezóny zaplatia za vstup do župných múzeí
a galérií len rodičia a 1 až 4 deti do 15 rokov majú vstup zdarma. Rodinná
vstupenka platí od 1. júla v siedmich múzeách v Prešovskom kraji - v Krajskom
múzeu v Prešove, v Ľubovnianskom múzeu - Hrade Stará Ľubovňa, v Múzeu
moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, v Múzeu v Kežmarku, v Podtatranskom múzeu v Poprade, v Šarišskom múzeu v Bardejove, vo
Vihorlatskom múzeu v Humennom, a v dvoch galériách - Šarišskej galérii v
Prešove a Tatranskej galérii v Poprade.
Výška rodinného vstupného však bude v každej organizácii iná, a to vzhľadom
na rozličné výšky základného vstupného. Napr. v Múzeu v Kežmarku zaplatí
jeden dospelý 6 eur. Rodina zložená z dvoch dospelých a štyroch detí tak
zaplatí spolu 12 eur, namiesto 24 eur. V Šarišskom múzeu v Bardejove naopak
zaplatí rodina (2 dospelí a 4 deti) namiesto 10 eur len 4 eurá.
„Som veľmi rád, že sa nám darí úspešne zavádzať prorodinné opatrenia do
praxe, a že mnohopočetné rodiny takýmto výrazným spôsobom ušetria financie zo svojho rozpočtu. Naším cieľom je, aby boli múzeá a galérie dostupné

pre všetky rodiny bez rozdielu. Mnohé rodiny si totiž doteraz nemohli dovoliť
navštíviť nejaký hrad, pretože len na vstupnom minuli niekoľko desiatok eur.
Keď k tomu prirátame cestu, stravu a nejaké suveníry, rodina zaplatila za
jednodňový výlet aj sto eur, čo si samozrejme nemohla dovoliť. Od 1. júla ale
napríklad na Ľubovnianskom hrade v Starej Ľubovni ušetrí rodina so štyrmi
deťmi na vstupnom až 12 eur. Ušetrené peniaze tak môže využiť na návštevu
ďalšieho kultúrneho zariadenia,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
Rodiny budú zvýhodnené aj v ôsmich knižniciach PSK. A to v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou, Knižnici Jána Henkela v Levoči, Knižnici P.
O. Hviezdoslava v Prešove, Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni, Okresnej
knižnici Davida Gutgesela v Bardejove, Podduklianskej knižnici vo Svidníku,
Podtatranskej knižnici v Poprade a vo Vihorlatskej knižnici v Humennom.
V nich sa zavádza rodinné zápisné na rok v jednotnej výške 6 eur, taktiež s
platnosťou od 1. júla 2019. Zápisné bude platiť pre rodičov a deti, ale aj pre
starých rodičov, ktorí majú s deťmi spoločné miesto trvalého pobytu.
Očakávaným výsledkom zavádzaných opatrení je okrem podpory rodín s
deťmi, turizmu a spoznávania krás Prešovského kraja aj zvyšovanie návštevnosti v kultúrnych organizáciách PSK a zvyšovanie dostupnosti kultúrnych
organizácií pre viacdetné rodiny.
Ivana Ondriová, Oddelenie komunikácie a propagácie

Turistické noviny leto a jeseň 2019
Tipy na výlety, zaujímavosti, podujatia a novinky v cestovnom
ruchu v celom Prešovskom kraji. Rozmanité informácie nájde
verejnosť v treťom vydaní Turistických novín Prešovského kraja,
tentoraz na sezónu leto/jeseň 2019.
Turistické noviny vydáva od leta 2018 Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska. Noviny sú distribuované do približne 90 zariadení
v kraji. Vydané boli v polovici júna 2019. Dostupné sú zadarmo v turistických
informačných centrách, v múzeách, na hradoch, v galériách, aquaparkoch,
kúpeľoch a kúpaliskách a rôznych atrakciách. Nechýbajú ani na letiskách v
Košiciach a v Poprade, na vybraných železničných staniciach a distribuované
sú aj počas veľkých podujatí.

Na novinách spolupracuje KOCR s členskými oblastnými organizáciami
cestovného ruchu. Aktuálne vydanie obsahuje turistické informácie s tipmi
na výlety, novinky z jednotlivých oblastí, námety na cyklovýlety a prehľad
najväčších podujatí v sezóne leto a jeseň 2019. V novinách nájde verejnosť
informácie z Vysokých Tatier a podhoria, z oblasti Pienin, Severného Spiša,
nechýba Šariš vrátane krajského mesta Prešov, Bardejov a región pod Duklou,
Horný Zemplín či UNESCO lokality.
„Noviny vydávame v náklade 50 000 kusov, dostupné sú zadarmo. Našim
cieľom je osloviť turistov, inšpirovať ich na ďalšie výlety a predĺženie pobytu v
kraji,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.
Ďalšie vydanie je naplánované na sezónu zima a jar 2019/2020. Tlač novín
je spolufinancovaná z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.
KOCR Severovýchod Slovenska vydala na
letnú sezónu aj komiks Legendarium. Obsahuje
príbehy 20 legiend a vyše 100 tipov na výlety.
Určený je najmä rodinám s deťmi. Distribuovaný
je do vyše 50 zariadení (múzeá, hrady, kúpaliská,
športoviská, vyhliadky, galérie a pod.). Komiks
získa verejnosť zdarma ku vstupnému aj so súťažnou nálepkou miestnej legendy. S nálepkami
sa súťaží o hodnotné ceny pre celú rodinu a turisti
vďaka nim získavajú aj rôzne zľavy a benefity.
Miesta s komiksami a nálepkami nájde verejnosť
na stránke www.legendarium.info
V Prešovskom kraji prenocovalo
vyše 900 000 turistov
Návštevnosť Prešovského kraja v minulom
roku opäť vzrástla. V roku 2018 zavítalo do kraja
932 121 návštevníkov ubytovacích zariadení, čo
predstavuje medziročný nárast o 4,2 %. Zvýšil
sa aj počet zahraničných návštevníkov. Do kraja
zavítalo 285 225 cudzincov, ktorí tu strávili 853
285 nocí.
Prešovský kraj je tretím najnavštevovanejším
krajom SR. Medzi domácimi turistami je druhým
najobľúbenejším krajom (hneď po Žilinskom kraji).
Barbora Čechová,
marketing/PR
KOCR Severovýchod Slovenska

Podduklianske novinky

15. júl 2019

POZVÁNKA
26. ročník CYKLOMARATÓNU MEMORIAL PETRA ŽÁKA
Usporiadateľ: KST BESKYD SVIDNÍK, Oddiel cykloturistiky, PEEM SERVIS,
BICYKLE šport
Termín konania: 21.7.2019 (nedeľa)
Zraz účastníkov: o 9.00 hod. pred Sochou gen. Svobodu
Trasa: A: Svidník - Stropkov - Holčíkovce Domaša a späť 76 km
Trasa B: Svidník - Stropkov - Domaša - Vranov nad Topľou - Hanušovce Giraltovce - Svidník 125 km
Občerstvenie: Holčíkovce ,Giraltovce, Svidník
Upozornenie: akcia sa koná bez obmedzenia cestnej premávky, každý účastník sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť, podujatie sa neuskutoční len v
prípade zlého počasia (dážď). USPORIADATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO
NA ZMENU TRASY
Viac informácií: 0907 289 098
Tešíme sa na Vašu účasť!
Organizačný výbor

Pozvánka na kúpalisko

Okresné centrum a Základná organizácia Slovenského zväzu telesne
postihnutých vo Svidníku pozýva svojich členov, priaznivcov, ako aj širokú
verejnosť, na jednodňový autobusový zájazd do Maďarska na Termálne
kúpalisko (Sárospatak) a to v utorok - 30. júla 2019. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť v kancelárii SZTP v budove AB, na 4. poschodí, alebo na tel. čísle,
0903 614 898, 0904 319 898, kde Vám budú podané aj bližšie informácie. Je
potrebné prihlásiť sa a zaplatiť, čo najskôr, lebo v opačnom prípade budeme
musieť zájazd zrušiť.
Tešíme sa na Vás.
Ladislav Suchytra, predseda OC a ZO SZTP vo Svidníku

Infoservis
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Čo premieta Kino Dukla?
Loli paradička
Piatok 19. júla o 20. hodine
Nedeľa 21. júla o 20. hodine
Nedeľa 28. júla o 20. hodine

VÝCHOD, LÁSKA, PEŇEŽI.
Hrajú: Kamila Mitrášová, Michal Iľkanin, Michal Soltész, Kveta Stražanová •
Réžia: Richard Staviarsky, Víťo Staviarsky
Romantická komédia o láske dvoch „nešťastníkov“ z východného Slovenska.
Smiešno-smutný príbeh o nádeji a trpkosti života. Keď sa Milan, jarmočný
predavač cukroviniek, dozvie, že Veronka mu ukradla dva turecké medy,
pretože bola hladná, zľutuje sa nad ňou a kúpi jej obed. Veronka sa chce
Milanovi odvďačiť a ponúkne sa mu za predavačku do stánku. Medzi oboma
to zaiskrí a po búrlivej noci v lacnej ubytovni na okraji mesta sa do seba zaľúbia a začnú si plánovať spoločný život. Veronke pritom neprekáža, že Milan
nemá nohu. Milanovi zasa neprekáža, že Veronka je Rómka. Prijme však
takúto „nekonvenčnú“ dvojicu aj spoločnosť? Podarí sa Milanovi a Veronke
obhájiť svoju lásku?
Rok výroby: 2019, Romantický, Komédia, 89 minút, vstupné: 5 eur

aby pre ňu písal prejavy pre práve spustenú prezidentskú kampaň. A hoci sa
on v jej kruhoch pohybuje ako slon v porceláne, iskra preskočí a romanca je
na svete...spolu so sériou neočakávaných incidentov na vysokej úrovni.
Rok výroby: 2019, USA, komédia, slovenské titulky, vstupné: 5 eur
***

Ibiza
Piatok 26. júla
o 20. hodine

Christian Clavier,
známy z divácky
úspešnej francúzskej komédie „Čo
sme komu urobili?“,
je ideálnym tatkom
na poriadnu párty a
vďaka nemu dostáva
filmový žáner „zničené prázdniny“ úplne nový rozmer. Ibiza je určená všetkým
fanúšikom bláznivých dovolenkový
Réžia: Arnaud Lemort • Hrajú: Christian Clavier, Mathilde Seigner, Pili Groyne,
Joey Starr, Olivier Marchal
Philippe a Carole sa spoznali len nedávno. Obaja sú rozvedení. Sú do seba
až po uši zamilovaní a Philipe urobí čokoľvek, aby si na svoju stranu získal
Carolinine deti, ktoré z neho nie sú celkom také nadšené ako ona. Jej synovi
preto navrhne, že pokiaľ spraví maturitu, môže vybrať letnú dovolenku on.
A... hurá na Ibizu! Philipova predstava o pohodovej rodinnej dovolenke na
vidieku sa rýchlo vytratí, pretože nastal čas nabrať silu na najdivokejšiu jazdu
jeho života.
Francúzsko, Komédia, české titulky, 94 minút, vstupné: 5 eur
***

100 VECÍ
Sobota 27. júla o 20. hodine

Stará láska nehrdzavie
Sobota 20. júla o 20. hodine

Nemali vlastne nič spoločné.
Réžia: Jonathan Levine • Hrajú: Charlize Theron, Seth Rogen, Alexander
Skarsgård, Andy Serkis, O'Shea Jackson Jr., June Diane Raphael, Randall
Park, Ravi Patel, Tristan D. Lalla, Bob Odenkirk, Xiao Sun
Charlotte Field (Charlize Theron) je jednou z najvplyvnejších žien na svete.
Je šikovná, krásna, vzdelaná, pracuje v diplomacii a má talent na všetko.
Fred Flarsky (Seth Rogen) je nadaný novinár na voľnej nohe, ktorý priťahuje
problémy. Nemajú vôbec nič spoločné, až na to, že Charlotte bola kedysi
jeho opatrovateľkou a on bol do nej zaľúbený. Keď sa po rokoch náhodou
stretnú, Charlotte, očarená jeho zmyslom pre humor, sa zrazu vráti v čase a
spomenie si na svoje mladícke ideály. V náhlom impulze ponúkne Fredovi,
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Aký by bol váš život, ak ste sa zo dňa na deň vzdali všetkých svojich vecí?
Réžia: Florian David Fitz • Hrajú: Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz,
Katharina Thalbach, Hannelore Elsner, Maria Furtwängler, Johannes Allmayer,
Wolfgang Stumph, Artjom Gilz
Toni miluje svoj kávovar. Paul zbožňuje svoj smartfón. Toni by sa rozhodne
neobišiel bez tabletiek na rast vlasov. Paul si nedokáže predstaviť život bez
Amazonu, Siri a svojich supermódnych tenisiek. Obaja kamaráti medzi sebou
každý deň bojujú o to, kto je väčší frajer.
Všetko sa zmení v jedno ráno, kedy sa zobudia nahí na zemi v úplne prázdnom
byte. Začína sa deň D pod číslom 1. Štartuje 100 denná stávka, ktorú počas
včerajšej divokej žúrky uzavreli. Vzdali sa všetkého, čo vlastnili. Každý deň
dostanú spať len jednu zo svojich vecí. Každodenný život sa pre Toniho a Paula
naraz stáva nesmierne komplikovaný, ale zároveň neuveriteľne jednoduchý.
Koľko vecí je v živote naozaj potrebných?
Scenáristom a režisérom komédie je Florian David Fitz, ktorý má za sebou
úspešné filmy Najkrásnejší deň a Vincent ide k moru. Fitz si zároveň zahral jedného z hlavných hrdinov, Paula. V úlohe Toniho uvidíme Matthiasa
Schweighöfera, ktorého poznáme z drámy Kursk, či krimi komédie Ako
napáliť Banku.
Nemecko, Komédia, 111 minút, český dabing, vstupné: 5 eur
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Ľuboš Macko je generálnym manažérom VK Slávia Svidník
„Náš generálny partner začal pôsobiť vo futbale a tá podpora volejbalového klubu od neho už
nebude na tej úrovni, aká bola doposiaľ,“ takto okomentoval aktuálnu situáciu vo VK Slávia Svidník
jeho prezident Miroslav Blanár. Zhovárali sme sa s ním po tom, čo podnikateľ Jozef Žák, doterajší
generálny partner volejbalistov, potvrdil, že sa stal novým majiteľom a prezidentom 1. FK Svidník.
„Toto sa udialo z hľadiska spolupráce s partnermi, ostatná robota
v klube ostáva na vysokej úrovni,
všetko sme urobili, stihli, dokončili
a po troch rokoch môjho pôsobenia
vo funkcii prezidenta VK Slávia sme
sa zamysleli nad tým trojročným
pôsobením a rozhodol som sa, že
naša budúcnosť musí byť s profesionálnym generálnym manažérom,“
vyhlásil Miroslav Blanár, podľa ktorého
volejbal na tak vysokej úrovni už, ako
sa hovorí, na kolene, robiť nemôžu.

ktorým doteraz bol podnikateľ Jozef
Žák. „Mrzí nás generálny partner, že
už v takej miere nás nebude podporovať, ako to bolo doteraz, ale taký
je život, nič netrvá večne. Do 30.
júna sme podali všetky prihlášky
do súťaži, všetky dokumenty, náležitosti legislatívne, čo nám treba
pre ďalší ročník súťaže,“ podotkol
Miroslav Blanár.
S nástupom generálneho manažéra sa veľa vecí v klube mení.
Miroslav Blanár vysvetlil, čo je úlohou
Ľuboša Macka. „Úlohou
generálneho manažéra je
zháňať prostriedky, aby
sme ten výpadok doplnili,
ale, samozrejme, nielen
výpadok doplnili, ale aj
navýšili sponzorské príspevky. Úlohou Ľuboša
Macka bude aj robiť pre
klub marketing, keďže v
tejto oblasti sme doteraz
dosť pokrivkávali, lebo
nebolo na to priestoru a
času. Toto je jeho parketa
a úloha.“
Miroslav Blanár a Ľuboš Macko
Samotný Ľuboš Macko,

Rozhodol sa preto pre generálneho
manažéra a voľba padla na bývalého hráča Svidníka a ďalších klubov,
Svidníčania Ľuboša Macka, s ktorým
sa Miroslav Blanár na túto tému zhováral už dávnejšie. „Teraz nastal ten
čas aj vôľa s jednej a druhej strany,
že sme sa dohodli na vzájomnej
spolupráci,“ potvrdil príchod nového
generálneho manažéra Ľuboša Macka
prezident VK Slávia Svidník Miroslav
Blanár a vyjadril sa ešte na adresu doterajšieho generálneho partnera klubu,

ktorý sa už funkcie generálneho manažéra VK Slávia Svidník naplno ujal,
priznal, že ponuku mal na stole už
skôr. „Dohodli sme sa na určitých
veciach, ktoré ak nám za istých
okolností budú fungovať, tak sú v
súlade s mojimi predstavami. Mojim
cieľom je nastaviť latku marketingu
vyššie. Toto je pre mňa prioritou,
aby som svidnícky volejbal naštartoval v oblasti marketingu a začal
pracovať aj pre sponzorov, ktorých máme a ktorých ešte budeme
oslovovať,“ vyhlásil Ľuboš Macko,
ktorý sa momentálne oboznamuje s
vnútorným chodom klubu. „Potrebujeme si veľa veci zmeniť a nastaviť
pravidlá, aby nám to celé začalo
fungovať tak, ako to na danú úroveň
má fungovať.“
Nový generálny manažér VK
Slávia Svidník Ľuboš Macko hovorí
o spolupráci celého Svidníka a
všetkých ľudí, ktorí sa do toho chcú
zapojiť a majú radi volejbal. „Sme
otvorení každému, kto nám je
ochotný pomôcť, berieme každého, aby sme pomohli svidníckemu
volejbalu,“ dodal Ľuboš Macko,
ktorý chce sponzorom ukázať, že
volejbal znamená pre Svidník veľa,
chce robiť dobré meno mestu, sponzorom a dosiahnuť to, aby mali ľudia
z volejbalu radosť.“
(ps)

Svidnícka primátorka Marcela Ivančová o futbale a volejbale
Jeden z prvých tréningov treťoligových svidníckych futbalistov si prišla pozrieť aj primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová. Mesto je totiž doteraz jedným z najvýraznejších,
ak nie najvýraznejším prispievateľom na chod klubu. „Mesto sa k situácii vo futbale
môže v tejto chvíli stavať tak, že vyžaduje informácie. Bez rozhodnutia zastupiteľstva nemôžem vstúpiť do štruktúr nejakého klubu a ani nechcem, pravdupovediac,
pretože toto je výsostné právo poslancov. Keď ma Adrián Labun, ktorý pôsobil ako
prezident 1. FK, tlačí do niečoho, tak on ako poslanec musí vedieť, že toto nie je
možné, pretože by to bola zmena celej štruktúry futbalového klubu, keď by sme do
toho išli ako mesto. Situácia je teda taká, že momentálne je prezidentom pán Žák,
majú za sebou prvé tréningy. Stále chcem vyúčtovanie a presnú analýzu tých 35-tisíc
eur, ktoré dostali od mesta ako dotáciu v apríli tohto roku. Bez toho sa možno ani
nebudeme baviť o ďalšom navýšení dotácie. Toto sa však týka aj volejbalistov, aj
hokejbalistov, všetkých tých veľkých športov,“ vyhlásila primátorka Marcela Ivančová.
Na otázku, či je na stole žiadosť o mimoriadnu dotáciu od futbalového klubu, primátorka
reagovala: „Myslím, že niečo je, áno. Je to však znovu otázka na zastupiteľstvo a na
debatu, ako si predstavujeme financovanie tých veľkých klubov. Nedá sa len tak, že
niekto požiada a my dáme.“
(ps)

Marcela Ivančová sa víta s trénerom futbalistov
Robertom Petrušom, medzi nimi je Adrián Hricov

Úradná správa č. 1 zo dňa 11. júla 2019
SEKRETARIÁT:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK,
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
ŠTK OOFZ:
Vyžrebovanie Pohára predsedu OOFZ Svidník 2019/2020 - 1.kolo - 28.7.2019
o 17.00 hod.:
Radoma - Miňovce, Bukovce - Lúčka, Tisinec - Breznica, Ladomirová
- Lomné, Rovné - Stročín, Chotča - Sitníky, Kalnište - Kuková.
KR a DZ:
1. Oznamuje termín letných nominačných fyzických previerok rozhodcov dňa
21.7.2019 o 9.00 hod. na umelej tráve 2. ZŠ Mlynská Stropkov. Zraz rozhodcov

je o 8.30 hod.. KR a DZ zároveň pozýva aj DZ OOFZ , zraz o 10.00 hod.. KR
pozýva na seminár aj nových uchádzačov o rozhodcovský dres. Na seminári
R a DZ uhradia členský poplatok za rok 2019/2020.
KR oznamuje, že od 1.6.2019 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel
futbalu 2019/2020 (pre všetky súťaže OOFZ s účinnosťou od 1. 7. 2019).
Ich detailná verzia, je zverejnená na webe SFZ, v sekcii SFZ (Legislatíva /
Pravidlá hry).
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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od 15. júla 2 019 od 22. júla 2 019
ALLCROFT, Britt: 5 minútové rozprávky.
Tomáš a jeho kamaráti.
Praha, Egmont 2019. 173 s.
Roztomilé príhody o rušni Tomášovi a jeho
kamarátoch sú pozvánkou do úžasného sveta
zábavy. Deti každého veku si ich isto obľúbia vďaka
krátkemu a jednoduchému textu. Nejde len vtipné
rozprávanie, ale každý príbeh môže byť skvelou
inšpiráciou na zaujímavé rozhovory s vaším dieťaťom, a to nielen pred spaním.

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa:
Rodinné klbko.
Bratislava, Ikar 2019. 233 s.
V každej rodine to vrie... láskou, ale aj situáciami, ktoré
prináša sám život. Rodina je ako klbko. Klbko zviazané láskou, zväčšujúce sa s pribúdajúcimi spoločnými
rokmi, prežitými udalosťami, skrývajúce malé či väčšie
tajomstvá, bolesti a prehry. Rovnako to platí pre rodinu
Sáry a Vlada. Ich klbko je veľké, pretože majú štyri
dospelé deti a večne sa u nich čosi deje. No čo ak sa
klbko naruší? Čo potom?

DEGAS, Edgar (19.7.1834-27.9.1917)

DUCHAMP, Marcel (28.7.1887-2.10.1968)

Edgar Degas vl. menom Hillaire-Germain Edgar de Gas bol francúzsky
maliar, grafik a sochár, ktorý sa narodil 19.7.1834 v Paríži. Prešiel školou
klasicistov a talianskej renesancie. Zo začiatku maľoval historické témy a
portréty. Známosť s E. Manetom ho priviedla k aktuálnym témam. Vo svojich
dielach zobrazuje Degas, syn bohatého bankára, momentky z prostredia, kde
sa zabáva veľkomestská smotánka. Nezvyčajné kompozície a nové motívy,
napr. baletky pri nácviku (Hodina tanca), džokeji pri konských dostihoch (Pretekársky kôň pred tribúnami) a scény z ulice (Kaviareň „Les Ambassadeurs“)
obohatili celé maliarstvo. Uprednostňoval zobrazenie jednoduchých žien pri
práci (Žehliace ženy). Veľkú pozornosť venoval svetlu, preto pracoval neustále
v ateliéri a nevenoval sa maľovaniu pri normálnom dennom osvetlení. Od roku
1890 maľoval hlavne pastelom. V tejto fáze tvorby ustupujú do pozadia ostré
obrysy postáv a používa mäkké vedenie línií, ktoré je príznačné aj pre jeho
plastiky. Zomrel 27.9.1917 v Paríži.

Marcel Duchamp bol francúzsky maliar. Narodil sa 28.7.1887 v BlainvilleCrevon. Na začiatku tvorby sa venoval predovšetkým maliarstvu, maľoval v
Cézannovom impresionistickom štýle. V r.1914 sa presťahoval do USA, kde
sa s veľkým úspechom venoval tvorbe predmetov každodennej potreby. Hoci
sa nikdy nepripojil k nijakému z momentálnych módnych smerov, jeho meno
sa spája s vývojom dadaizmu, hnutia, ktoré sa stalo východiskovou základňou
surrealizmu. Neskôr sa zaoberal otázkami teórie umenia a experimentálnym
filmom. Na konci 20 rokov považoval sám seba za inšpirátora „antiumenia“,
chápaného v prvom rade ako umenie ideí. Z jeho neskorej tvorby zvlášť vyniká
Prenosné múzeum, obsahujúce takmer všetky jeho diela v miniaturizovanej
forme. Duchamp zrevolucionizoval názory na umenie až po smery nového
realizmu, pop-artu, ako aj koncept-artu, a to až za hranice 60. rokov. Zomrel
2.10.1968 v Paríži.

CHANDLER, Raymond (23.7.1888-26.3.1959)
GARDNER, Erle Stanley (17.7.1889-11.3.1970)
Americký spisovateľ detektívnych románov, ktorý písal tiež pod pseudonymami A. A. Fair, Carleton Kendrake, Kyle Corning, Charles M. Green. Pôvodne
pracoval ako právnik a z tejto praxe čerpal i niektoré námety pre svoje diela.
Dodnes patrí k najúspešnejším autorom. Každoročne vydal zhruba štyri diela,
celkovo napísal okolo sto štyridsať detektívok. Jeho prvou detektívkou bol
Prípad zamatových pazúrikov. Najväčší úspech dosiahol Gardner s príbehmi, v
ktorých vystupuje obhajca Perry Mason. Okrem písania pútavých detektívnych
románov založil Gardner Súd posledného odvolania, kde spoločne s kolegami
prešetroval sporné staré verdikty, ktoré mohli byť ovplyvnené zlou obhajobou,
svedkami alebo políciou.

Hovorí pani Zdenka:
- Môj manžel na budúci piatok oslávi päťdesiatku.
Medzi nami je rozdiel desať rokov.
- No na šesťdesiat určite nevyzeráte!

Anglicko-americký spisovateľ románov, scenárista. Jeden z najslávnejších
tvorcov kriminálnej literatúry. Živil sa prácou robotníka v ovocnom sade, predavača v obchode so športovým tovarom a ako účtovník. Z ťažkej existencie
ho vytrhla prvá svetová vojna, ktorú prežil vo Francúzsku ako dobrovoľník
horských strelcov. Pre zlepšenie svojej finančnej situácie sa pustil do písania
kriminálnych poviedok. Išlo mu to však pomaly, a tak svoje čo i len trochu
úspešnejšie príbehy rozpísal do rozmeru románu. Tie mali na knižnom trhu
veľký úspech a Chandler publikoval román za románom. Mnohé z jeho románov boli sfilmované, scenáre písal autor sám. Prvým románom bol Veľký
sen, ďalej nasledovali Zbohom, moja krásna, Vysoké okno, Dáma v jazere,
Rozlúčka nadlho.

- A mali ste na dovolenke v Tatrách pekné počasie?
- To neviem,
nemali sme v hotelovej
reštaurácii stôl pri okne.
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR
LEKÁRNE:
15. júla: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
16. júla: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
17. júla: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
18. júla: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
19. júla: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
20. júla: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
21. júla: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
22. júla: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
23. júla: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
24. júla: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
25. júla: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
26. júla: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch autobusovej stanice)
27. júla: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
28. júla: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
20. a 21. júla: MUDr. Štefanovičová - Akad. Pavlova 323 v Stropkove.
Kontakt: 054/749 12 28.
27. a 28. júla: MUDr. A. Vateha - Konštantínova 1751 v Stropkove.
Kontakt: 0903 883 455.
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 15. júla: 6.10 hod.: 1. čas, 6.30 hod.: * Tomáš, Daniela,
18.00 hod.: * Anna, Mária, 18.45 hod.: moleben k sv. Jozefovi, Utorok
16. júla: 6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Jozef,
Juraj, Mária, 18.00 hod.: † Ján, Magdaléna, 18.45 hod.: moleben k pb,
Streda - bl. hieromuč. P.P. Gojdič - 17. júla: 6.30 hod.: * Jozef, Anna,
Jaroslav, Jozef s rodinou, 7.15 hod.: moleben k bl. P. P. Gojdičovi +
požehnanie s relikviou, 18.00 hod.: * Anna, 18.45 hod.: moleben k bl.
P. P. Gojdičovi + požehnanie s relikviou, Štvrtok 18. júla: 6.30 hod.:
Kláštor sestier Baziliánok, 12.00 hod.: † Ján, Michal, Anna, Ján, Juraj, 17.15 hod.: Ruženec za závislých, 18.00 hod.: * Michaela, 18.45
hod.: moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi, požehnanie s relikviou, Piatok
19. júla: 6.30 hod.: † Jozef, Helena, 7.15 hod.: ranné modlitby, 18.00
hod.: † Jozef, 18.45 hod.: eucharistická pobožnosť, Sobota - sv. prorok
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Eliáš - 20. júla: 8.00 hod.: * Michal, Jana, Richard, Ema, 18.00 hod.:
neo liturgia - 6. Nedeľa po zsd. - hlas. 5 - 21. júla: 7.00 hod.: Svätý
ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Za farské spoločenstvo sl., 9.15 hod.:
Czš, 10.30 hod.: * Zdenko csl., 14.30 hod.: večiereň + korunka k bm,
18.00 hod.: * Jana s rodinou sl.
Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Pondelok 15. júla o 18. hod.: + Anna N., Utorok 16. júla o 7. hod.:
Za zdravie a Božie požehnanie pre Radoslava, Streda 17. júla o 18.
hod.: Na úmysel darcu, Štvrtok 18. júla o 7. hod.: Na úmysel darcu,
Piatok 19. júla o 18. hod.: Na úmysel darcu, Sobota 20. júla o 7. hod.:
Na úmysel darcu, Nedeľa 21. júla o 9. hod.: Za farnosť, o 14. hod:
Modlitba ružencov, Pondelok 22. júla o 18. hod.: Za zdravie a Božie
požehnanie pre Vladislava s rod., Vladimíra s rod. a Martina s rod.,
Utorok 23. júla o 7. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána,
Silviu, Jakuba a Timeu, Streda 24. júla o 18. hod.: Za zdravie a Božie
požehnanie pre Tatianu, Vratka, Bohdana a Slavomíra, Štvrtok 25.
júla o 7. hod.: + Ján S., Piatok 26. júla o 18. hod.: + Anna, Sobota
27. júla o 7. hod.: + Peter K., Nedeľa 28. júla o 9. hod.: Za farnosť;
14:00 Modlitba ružencov.
Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej
ulici 2042 vo Svidníku: Štvrtok 18. júla o 18. hod.: Náš kresťanský život
a služba: - 2. Tesaloničanom 1-3 kap., - Zjavenie človeka nezákonnosti, - 2.Tesal.1:7,8. - Čo znamená, že Ježiš sa so svojimi anjelmi
zjaví “v planúcom ohni“?, - Čo som sa z čítania Biblie na tento týždeň
naučil o Jehovovi?, o 19. hod.: Zborové štúdium Biblie: Ježiš ,sa zastával Božieho Slova, Nedeľa 21. júla o 9.30 hod.: Verejná biblická
prednáška: Prečo sa kresťania musia odlišovať, Hlavné myšlienky: Väčšina ľudí prijíma morálne zásady svojich súčasníkov, - Jehovovi
služobníci sa vždy odlišovali, - Úspešne sa vyrovnať s tlakom okolia,
- Konkrétne oblasti, v ktorých sa kresťania odlišujú, - Požehnania vyplývajúce z dodržiavania kresťanských noriem. Štvrtok 25. júla o 18.
hod.: Náš kresťanský život a služba: - 1.Timotejovi 1-3 kap., - „Usilujte
sa o znamenitú prácu“ - 1.Timotejovi.1:17 - Prečo jedine o Jehovovi
sa dá povedať, že je Kráľ večnosti“? - Čo som sa z čítania Biblie na
tento týždeň naučil o Jehovovi?“ 19. hod.: Zborové štúdium Biblie:
„Ježiš vysvetľoval Božie Slovo.“ Nedeľa 28. júla o 9.30 hod.: Verejná
biblická prednáška: „Odvracaj zrak od toho, čo je bezcenné!“ Hlavné
myšlienky: - To, čo vidíme, nás môže ovplyvniť. - Poslúchaj Boha a
odvracaj zrak od toho, čo je bezcenné. - Buď odhodlaný odvracať sa
od toho, čo je bezcenné.

Kto daroval krv?
V stredu 10. júla 2019 prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 36 bezpríspevkových darcov:
Jaroslav Suvák (88), Valér Fedák (41), Igor Keselica (9), Roman Hriž (19),
Slávka Simčáková (7), Tibor Gmitter (17), Vladimír Kasander (15), Marta
Slivková (23), Monika Demjanová (5), Alžbeta Vrabľová (prvodarca), Vasil Sydorčuk (49), Martin Urban (32), Jana Franková (10), Peter Franko (28), Anton
Vaškanin (93), Marián Štefanišin (27), Miroslav Štoffa (44), Ján Kokinda (54),
Alexandra Hutňanová (27), Ľubomír Hmurčik (74), Marcel Hoľko (61), Dušan
Jenča (36), Michal Burák (35), Martin Hic (prvodarca), Martin Hic (26), Ján
Olejár (14), Marta Hvizdová (40), Vlasta Hromohová (8), Miroslav Kráľ (26),
Marek Fek (13), Martin Blicha (33), Valér Simko (20), Lukáš Šalap (2), Mária
Šmajdová (prvodarca), Marián Ilčisko (3), Juliána Kidalová (20).
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