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Kto, koľko a na čo dostane od štátu Vláda má dať Svidníku 300-tisíc
v rámci rozvoja okresu Svidník?
na zastrešenie klziska!

Marcel Vasilenko
zo Svidničky
získal v Číne zlato

Mestskí poslanci
odklepli návrh
rekonštrukcií
ciest a chodníkov

Príprava
na vykurovaciu
sezónu
Kompost
ponúkajú
občanom

inzercia

Podduklianske novinky

16. september 2019

Spravodajstvo

2

V plnom pätnásťčlennom zložení rokoval mestský poslanecký zbor
V plnom pätnásťčlennom zložení, hoci poslanci Vladimír Žak,
Ján Hirčko a Pavel Olejár prišli do rokovacej miestnosti pár minút
po začiatku, rokoval v uplynulý štvrtok 12. septembra svidnícky
mestský poslanecký zbor.
Bolo to pomerne rýchle a pokojné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo
Svidníku, ktoré bolo siedmym v poradí v tomto volebnom období. Netrvalo
ani štyri hodiny a poslanecký zbor stihol schváliť viacero dôležitých materiálov. Zaujal napríklad návrh poslanca Pavla Olejára pri prerokúvaní návrhu 3.
zmeny rozpočtu, aby sa o pridelení dotácií trom športovým klubom hlasovalo
osobitne a nie v rámci celej zmeny rozpočtu. Tento návrh však neprešiel a v
diskusii o zmene rozpočtu sa pritom najviac diskutovalo práve o dotáciách
pre volejbalový, futbalový a hokejbalový klub. Finančná komisia pôsobiaca
pri svidníckom Mestskom zastupiteľstve totiž požadovala, aby kluby doložili
nielen vyúčtovanie prvej dotácie pridelenej v tomto roku, ale aj ďalšie dokumenty, dokladujúce hospodárenie klubov a získanie iných finančných zdrojov
pre činnosť. V tejto súvislosti vystúpil poslanec Ján Vook, ktorý je aj aktívnym
hokejbalistom a činiteľom Hokejbalového klubu Lion Svidník. „Treba zvážiť, či
šport v meste bude robiť finančná komisia a nie ľudia, ktorí mu rozumejú
a ktorí ho naozaj robia,“ reagoval na margo požiadaviek finančnej komisie
poslanec Ján Vook.
Návrh 3. zmeny rozpočtu napokon poslanci schválili jedenástimi hlasmi, jeden poslanec bol proti a štyria sa hlasovania zdržali. O zmenách v mestskom
rozpočte píšeme aj v samostatnom príspevku a o športe v meste sa neskôr
diskutovalo aj pri schvaľovaní Všeobecne záväzného nariadenia o prideľovaní
dotácií z rozpočtu mesta. My sa k tomu ešte dostaneme na našich stránkach
o týždeň. Mestskí poslanci totiž ešte predtým rokovali o zmluvných prevodoch
nehnuteľného majetku mesta.
Odklepli vyhlasenie súťaže na odpredaj
pozemkov na výstavbu nových bytov
Pri vyhlasovaní verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemku na Karpatskej
ulici pozdĺž Daňového úradu, o ktorý s cieľom stavať nové byty a garáže požiadal
svidnícky podnikateľ Michal Farkaš, sa poslancovi Jánovi Vookovi nepozdávala cena 10 € za meter štvorcový. Navrhol cenu 25 € za meter štvorcový, no
svoj návrh podporil len on sám a jeho kolega Pavel Olejár, ostatní poslanci sa
hlasovania zdržali a poslanec Peter Pilip nehlasoval. Cena sa tak nemenila a
následne plynulo prešli ďalšie návrhy na zmluvné prevody, no zádrhel nastal
pri navrhovanej zámene pozemkov medzi mestom Svidník a podnikateľom
Ladislavom Ducárom.
Zámena pozemkov nenašla podporu
Mesto Svidník v materiáloch predkladaných poslancom uviedlo, že Ladislav
Ducár vlastní Reštauráciu Vermex na Centrálnej ulici oproti OD Makos. „Na
základe stavebného povolenia realizoval prístavbu terasy a rozšíril jedáleň.
V procese prípravy terasy a rozšírenia jedálne zasiahol do pozemku vo

vlastníctve mesta. Z tohto dôvodu požiadal o zámenu pozemkov,“ napísalo
mesto v dôvodovej správe. Poslanec Peter Pilip sa preto pýtal, či to všetko bolo
postavené legálne alebo je to čierna stavba a poslanci to majú zlegalizovať.
„Nalejme si čistého vína. Nemám nič proti pánovi Ducárovi, dokonca som
rád, že rozširuje svoje služby, ale toto, čo tam postavil, nie je terasa, je to
riadna stavba, uzavretá a má byť prekrytá,“ vyhlásil poslanec Peter Pilip.
Reagoval vedúci Odboru výstavby Mestského úradu Karol Richvalský, ale
aj primátorka Marcela Ivančová. Zdôraznila, že Stavebný úrad mesta Svidník
stavbu zastavil okamžite, ako zistili, že stavebník zasiahol do mestského
pozemku. Poslanci boli následne informovaní, že ide o proces dodatočného
povolenia stavby, podnikateľ Ladislav Ducár podľa Karola Richvalského požiadal o zmenu stavby pred dokončením a teraz má podľa príslušného zákona
zdokladovať vlastnícky vzťah k predmetnému pozemku. Práve preto žiada o
zámenu pozemkov, aby bol vlastníkom dnes mestského pozemku, na ktorom
už postavil časť svojej stavby. „Mestské zastupiteľstvo tu nie je na to, aby
naprávalo to, čo stavebník zabral,“ podotkol poslanec Jozef Popernik. Hlasovaním následne mestskí poslanci zámenu pozemkov neschválili. Za hlasovali
iba poslanci Michal Goriščák, Peter Breznoščák, Michal Iľkanin, Ján Hirčko a
Martin Ždiňák, všetci ostatní sa hlasovania zdržali.
Mesto odkúpi od Ministerstva vnútra pozemok
Radosť primátorky Marcely Ivančovej, ale i poslancov potom vzbudil návrh,
podľa ktorého mesto odkúpi od Ministerstva vnútra SR takmer dvojhektárový
pozemok popri hlavnej ceste v smere od kúpaliska na Bardejov. „Je to veľmi
dobrý krok a chcem pochváliť, že sme do toho išli a že sa to podarilo,“
ocenil poslanec Ján Hirčko. „Teším sa, že do majetku mesta konečne aj niečo
pribúda. Tento pozemok od Ministerstva vnútra SR kupujeme za účelom
poskytovania všeobecne prospešných služieb,“ reagovala primátorka
Marcela Ivančová a jej slová, ako aj slová poslanca Jána Hirčka neostali bez
povšimnutia. „Je nemiestne pripisovať si zásluhy za niečo, čo sa urobilo
ešte v minulom volebnom období,“ zdôraznil poslanec Peter Pilip, ktorý bol
v predošlom volebnom období viceprimátorom Svidníka a na snahe získať
pozemok od Ministerstva vnútra do vlastníctva mesta pracoval aj s vtedajším
primátorom Jánom Holodňákom. „Ďakujem všetkým, ktorí pomohli. Ono
to nie je o tom, že si niekto pripisuje zásluhy, ale všetkým spoločne nám
predsa ide o dobrú vec. Preto naozaj treba poďakovať všetkým, ktorí
pomohli,“ zareagoval ešte Ján Hirčko.
Tak trochu rušnejšia diskusia bola aj pri prerokúvaní návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Svidník o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
Padali slová ako diktátori, ješitný a podobne. Návrh prešiel a my o ňom budem,e
bližšie písať o týždeň. Rovnako v samostatnom príspevku, ale na inom mieste
dnešných novín píšeme aj o zmenách pravidiel, ktorými sa mestskí poslanci
po novom budú riadiť pri svojich rokovaniach a o týždeň sa budeme venovať
aj interpeláciám mestských poslancov.
(ps)

Bolo to pomerne rýchle a pokojné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku,
ktoré bolo siedmym v poradí v tomto volebnom období. Netrvalo ani štyri hodiny a
poslanecký zbor stihol schváliť viacero dôležitých materiálov...
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Poslanecký zbor odobril návrh rekonštrukcií a opráv miestnych komunikácií
Svidnícki mestskí poslanci sa vo štvrtok uplynulý týždeň zoberali aj zhodnotením doterajšieho stavu miestnych komunikácií
a chodníkov a zároveň určili priority, ktorý chodník a ulicu kedy
opraviť.
V súčasnosti neexistuje plán rekonštrukcii miestnych komunikácii a chodníkov, ktorý je potrebný na komplexné riešenie a plánovanie finančných
prostriedkov. Na základe miestnych obhliadok spolu s odborne spôsobilými
osobami, členmi komisie pre výstavbu a poslancami bol vypracovaný Plán
rekonštrukcii miestnych komunikácii a chodníkov, pričom sa vychádzalo
z priorít, ktorými boli technický stav, rozsah, frekventovanosť a finančná
náročnosť. Návrh plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov
poslanecký zbor odobril jednohlasne. Kedy a aký chodník a cestu opravia?
Aký dlhý to bude úsek? A akú formu rekonštrukcie mesto zvolí? Aj o tom
hovorí návrh rekonštrukcie.
Návrh rekonštrukcií a opráv miestnych komunikácii a chodníkov:
Rok 2019
1. Sov. hrdinov 432/34 - SPŠ
(chodník, 327 m2, zámková dlažba, rekonštrukcia)
2. Nábrežná - ubytovňa
(miestna komunikácia, 320 m2, asfalt, rekonštrukcia)
3. Duklianska bok J
(chodník, miestna komunikácia, 185 + 1144 m2, asfalt, rekonštrukcia)
4. Pod lesom - prechod na Ul. Mierovú
(miestna komunikácia, 42 m2, asfalt, nová)
5. Dlhá - (chodník, 360 m2, zámková dlažba, rekonštrukcia)
6. Dlhá - (chodník, 130 m2, zámková dlažba, nový)
Návrh rekonštrukcii a opráv miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré môžu
realizovať Technické služby mesta s navýšením finančných prostriedkov:
1. Gagarinova - popri garážach - (chodník, 221m2, asfalt, rekonštrukcia)
2. Karpatská 754/7 - od Ladomírky
(chodník, 189 m2, asfalt, rekonštrukcia)
3. Karpatská 743/4,5,6 - (chodník, 110 m2, asfalt, rekonštrukcia)
4. 8. mája - popri živom plote pani Slotovej (orezať živý plot)
(chodník, 60 m2, asfalt, rekonštrukcia)
5. Čat. Nebiljaka - oprava odvodňovacieho žľabu pred čerpacou stanicou
(miestna komunikácia, dĺžka 6 m, asfalt)
***
Rok 2020
1. Sov. hrdinov SVB E18
(miestna komunikácia, 570 m2, asfalt, rekonštrukcia)
2. Sov. hrdinov oproti ČS
(chodník, dĺžka 60 m, zámková dlažba, nový)
3. Gen. Svobodu - od OD Trend po Makos
(chodník, 1 015 m2, asfalt, rekonštrukcia)
4. Sov. hrdinov SVB Majbyt
(chodník, 60 m2, zámková dlažba, nový)
5. T. H. Ševčenka
(chodník, miestna komunikácia, 377+806 m2, asfalt, rekonštrukcia)
6. Ľ. Štúra - od Večierky po Ul. Mládeže
(chodník, miestna komunikácia, 108+894 m2, asfalt, rekonštrukcia)
7. Ľ. Štúra pri večierke - pri rozvodni v zelenom páse
(parkovisko, 150 m2, zatrávňovacia dlažba, nové)
8. Ľ. Štúra - vstup k V2
(chodník, miestna komunikácia 24+154 m2, asfalt, rekonštrukcia)
9. 8. mája za b.j. B128 po K4 - (chodník, miestna komunikácia + rozšírenie
miestnej komunikácie do ZP, 98+812 m2, asfalt, rekonštrukcia)
10. Čsl. armády 363 - v zelenom pase
(parkovisko, 150 m2, zatrávňovacia dlažba, rozšírenie parkoviska)
11. Komenského 461
(natretie a oprava plota popri miestnej komunikácii)
12. Mládeže 495 - (chodník, miestna komunikácia + parkovisko,
110+1251+288 m2, asfalt, rekonštrukcia)
13. MUDr. Pribulu
(chodník, miestna komunikácia, 420 m2, asfalt rekonštrukcia)
14. Ľ. Štúra - (parkovisko, zatrávňovacie tvárnice, nové)
Návrh rekonštrukcii a opráv miestnych komunikácii a chodníkov, ktoré môžu
realizovať Technické služby mesta s navýšením finančných prostriedkov:
1. Bardejovská - od športového areálu po Ul. Festivalovú

(chodník, 438 m2, asfalt, rekonštrukcia)
2. Duklianska - oproti garážam od STK po ihrisko
(chodník, 221 m2, asfalt, rekonštrukcia)
3. Stropkovská - pri Pošte, autobusová zastávka
(chodník, 200 m2, asfalt, rekonštrukcia)
4. Bardejovská - SVB Primula, za kinom, v.č. 7 a 9
(chodník, 40 m2, asfalt, rekonštrukcia)
5. Partizánska - popri oploteniu Spojenej školy po trafostanicu
(chodník, 410 m2, asfalt, rekonštrukcia)
***
Ďalšie roky
1. Gagarinova - popri RD + od Ul. Mierovej
(chodník, miestna komunikácia, 611+3503 m2, asfalt, rekonštrukcia)
2. Bardejovská - popri garážach a oplotení
(chodník, miestna komunikácia, 120+785 m2, asfalt, rekonštrukcia)
3. Pionierska od Bardejovskej po Duchnovičovu - (chodník, zámková
dlažba, miestna komunikácia + parkovisko, 193+908+246 m2, asfalt,
rekonštrukcia)
4. Pionierska parkovisko - (zatr. dlažba, nové - prípr. parkovací dom)
5. Nábrežná - od Stropkovskej po Goldbergerovu
(chodník, 275 m2, zam. dlažba, rekonštrukcia)
6. Pavlovičova
(chodník, 1str. miestna komunikácia, 292+1653 m2, asfalt, rekonštrukcia)
7. Gen. Svobodu - (parkovisko nové - prípadne parkovací dom)
8. Čsl. armády 363 za a pred b.j. - tanky
(chodník, 100 m2, asfalt, rekonštrukcia)
9. Komenského bl. C 444/6 - (chodník, 30 m2, asfalt, rekonštrukcia)
10. Sov. hrdinov - parkovisko pred reštauráciou
(parkovisko, asfalt, rekonštrukcia)
11. gen. Svobodu k športovej hale
(miestna komunikácia, 280 m2, asfalt, rekonštrukcia)
12. Stropkovská - od Ul. Nábrežnej po koniec mosta
(chodník, 438 m2, asfalt, rekonštrukcia)
13. Stropkovská - od mosta po Tesco
(chodník, 150 m2, asfalt, rekonštrukcia)
14. SNP od. Kukorelliho po Dlhu
(chodník, 204 m2, asfalt, rekonštrukcia)
15. Dlhá - od Ul. Dlhej po Partizánsku
(chodník, 180 m2, asfalt, rekonštrukcia)
16. Dlhá - cez ihrisko - (chodník, 50 m2, asfalt, nový)
17. 8. mája pri bl. H - (parkovisko, zatr. dlažba, nové)
18. Duklianska - pri garážach - (parkovisko zatr. dlažba, nové)
19. Sov. hrdinov - od mosta k Vinárni
(chodník, zámková dlažba, nový)
20. Čat. Nebiljaka - od Ul. Mierovej
(miestna komunikácia, 1 644 m2, asfalt, rekonštrukcia)
21. Čat. Nebiljaka - oproti HaZZ
(chodník, 437 m2, asfalt, rekonštrukcia)
22. Sov. hrdinov - za administratívnou budovou
(miestna komunikácia a parkovisko, 1 700 m2, asfalt, rekonštrukcia)
23. Sov. hrdinov - popri št. ceste bl. LMN
(chodník, 686 m2, asfalt, rekonštrukcia)
24. Sov. hrdinov - popri SSC
(chodník, 837 m2, asfalt, rekonštrukcia)
25. Sov. hrdinov medzi b.j. 240 a 241
(chodník, 179 m2, asfalt, nový)
26. Sov. hrdinov b.j. 241 - smerom k pešej zóne
(chodník, miestna komunikácia, asfalt nový + rekonštrukcia)
27. Jedľovka
(lavička s prístreškom + chodník od kríža až po prvý brod na N. Jedľovú)
28. D. Millyho - (chodník, 354 m2, asfalt, rekonštrukcia)
29. Sov. hrdinov - pred administratívnou budovou
(parkovisko, asfalt, rekonštrukcia)
30. Centrálna - oprava odvodňovacieho zľabu - (miestna komunikácia)
31. Sídlisko UTRA a DUKLA medzi garážami
(miestna komunikácia, asfalt) rekonštrukcia
32. Duklianska K-96 - (chodník, 40 m2, asfalt, rekonštrukcia)
33. Karpatská smerom k lávke - (chodník, 150 m2, asfalt, rekonštrukcia)
(pn)
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Kto, koľko a na čo dostane od štátu v rámci rozvoja okresu Svidník?
Poznáme návrh ročných priorít Akčného plánu rozvoja okresu
Svidník na čerpanie regionálneho príspevku v roku 2020. V uplynulú
stredu 11. septembra na pôde Okresného úradu vo Svidníku ich
schválil Výboru pre rozvoj okresu Svidník.
Jeho členmi sú prednosta Okresného
úradu Jozef Baslár, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove
Michal Goriščák, riaditeľ Regionálnej
rozvojovej agentúry vo Svidníku Miron Mikita, riaditeľ pobočky Sociálnej
poisťovne vo Svidníku Martin Blicha a
starosta Nižného Orlíka Juraj Petný.
Riaditeľ Centra podpory regionálneho
rozvoja okresu Svidník, n.o. Ladislav
Hribik, informoval, že v deň ukončenia
výzvy na financovanie z regionálneho
príspevku v roku 2020 bolo na Okresný úrad vo Svidníku predložených 55
žiadostí o regionálny príspevok. Informoval o žiadateľovi, ktorý odstúpil od
žiadosti, teda žiadosť bola vyradená a
nepostúpila na posudzovanie členom
výboru. Stručne pripomenul základné
informácie o žiadateľoch, účele projektu
a požadovanej sume regionálneho
príspevku. Predseda výboru Jozef
Baslár vyzval prítomných, aby hlasovali
postupne a jednotlivo za každú žiadosť
o poskytnutie regionálneho príspevku. Výbor pre rozvoj okresu Svidník
schválil Návrh ročných priorít Akčného
plánu okresu Svidník na rok 2020, ktorý
obsahuje 41 žiadostí o poskytnutie
regionálneho príspevku. Výbor zároveň
potvrdil, že návrh je v súlade s Akčným
plánom rozvoja okresu Svidník v znení
dodatku č. 2.
Pozrime sa teda na jednotlivé projekty - uvádzame pritom názov žiadateľa, účel jeho projektu, požadovanú
výšku regionálneho príspevku a či
bola jeho žiadosť schválená alebo
nie, resp. či a ako bola upravená
výška regionálneho príspevku.
Svidgas, s.r.o.: Zateplenie budovy
a výmena dverí v prevádzke Svidgas
- 53 776 €, ÁNO - výbor upravil výšku
príspevku na 18 400 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie
žiadosti.
JAMI-RM, s.r.o.: Zvýšenie kvality
ubytovacích služieb Motela Jami 30
000 €, ÁNO.
Vladimír Sabol Včelia farma Okrúhle: Skvalitnenie produkcie regionálnych
produktov a zvýšenie návštevnosti
v oblasti cestovného ruchu - 10 000
€, NIE.
ManitraM, s.r.o.: Zvýšenie efektívnosti výroby, rozšírenie portfólia výrobkov, udržateľnosť zamestnanosti - 39
654,05 €, NIE.
FENEGA, s.r.o.: Zavedenie nových
ekologických výrobkov na trh a zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených
uchádzačov na trhu práce - 45 000
€, NIE.
Mesto Giraltovce: Formou zriadenia
subjektu sociálnej ekonomiky - tvorba

pracovných miest najmä dlhodobo
nezamestnaných.
Hotel Alfa, s.r.o.: Zvýšenie celkovej
návštevnosti hotelového zariadenia
s dôrazom na podporu jednotlivých
druhov služieb a ich vzájomnej prepojiteľnosti - 38 500 €, NIE.
SUPER EXPRES PO, s.r.o.: Zvýšenie výrobnej kapacity podniku - 178
866 €, NIE.
A Keramika Bardejov, s.r.o.: Realizácia kancelárie pre interiérového
dizajnéra, realizácia webovej stránky,
vybudovanie vzorkových kójí s využitím
inovatívnej technológie a nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia - 56 100 €, ÁNO
- výbor upravil výšku príspevku na 10
000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
MARCG, s.r.o.: Výmena okien a
zateplenie budovy hotela - 30 000 €,
NIE.
Ilo Media, s.r.o.: Zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu a poskytovanie
nových služieb - 25 200 €, ÁNO - výbor
upravil výšku príspevku na 20 000
€, pričom žiadateľ bude vyzvaný na
prepracovanie žiadosti.
B&G interiér, s.r.o.: Zefektívnenie
pracovného prostredia výroby - 80 000
€, ÁNO - výbor upravil výšku príspevku
na 20 000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie žiadosti.
STEMI Slovakia, s.r.o.: Vybudovanie
funkčného fitnescentra, slúžiaceho na
komplexnú regeneráciu a rekondíciu
obyvateľstva - 30 000 €, ÁNO - výbor
upravil výšku príspevku na 10 000
€, pričom žiadateľ bude vyzvaný na
prepracovanie žiadosti.
Martin Rusin Ranč Rómeo: Podpora
podnikania a zefektívnenie vlastnej
poľnohospodárskej činnosti - 20 000 €,
ÁNO - výbor upravil výšku príspevku na
9 000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
LADES, s.r.o.: Rekonštrukcia výrobných a skladových priestorov spoločnosti za účelom ich využitia investorom
z oblasti „automotive“ a vytvorenia
nových pracovných miest - 39 742,50 €,
ÁNO - výbor upravil výšku príspevku na
10 000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
Oľga Paraničová CK Eurotour:
Zvýšenie návštevnosti cykloturistov v
okrese Svidník - 24 000 €, ÁNO - výbor upravil výšku príspevku na 10 000
€, pričom žiadateľ bude vyzvaný na
prepracovanie žiadosti.
Integrácia: Nákup strojov, zariadenia
a špeciálneho dopravného prostriedku
pre prevoz stravy - 44 000 €, NIE.
CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov:

Nové doplnkové služby pre tranzitujúce
a domáce kamióny a autobusy - 140
000 €, NIE.
Miroslav Blanár: Dokončenie stavebných prác hotela - 60 000 €, ÁNO
- výbor upravil výšku príspevku na 8
000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
Družstvo ROVNOSŤ Mestisko:
Podpora poľnohospodárskej činnosti a
zvýšenie výnosnosti úrody - 20 000 €,
ÁNO - výbor upravil výšku príspevku na
9 000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
Nadežda Labunová: Podpora novej
potravinárskej výroby, modernizácia a
rekonštrukcia výrobných priestorov 33 000 €, ÁNO - výbor upravil výšku
príspevku na 10 000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie
žiadosti.
Dalník, s.r.o.: Rekonštrukcia turistickej ubytovne Čertež v obci Medvedie,
jedná sa o výmenu okien a dverí,
zateplenie časti budovy a kladenie
plávajúcej podlahy - 40 000 €, ÁNO
- výbor upravil výšku príspevku na 10
000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
Tlačiareň svidnícka, s.r.o.: Rozšírenie poskytovaných služieb v reklamnej
oblasti - 29 000 €, ÁNO - výbor upravil
výšku príspevku na 10 000 €, pričom
žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie žiadosti.
SHR Ing. Štefan Kožlej: Zlepšenie
výroby krmovinovej základne pre živočíšnu výrobu - 15 195 €, ÁNO - výbor
upravil výšku príspevku na 9 000 €,
pričom žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie žiadosti.
MM-JAMI, s.r.o.: Rozšírenie ubytovacej kapacity a zvýšenie štandardu
stravovacích služieb - 30 000 €, ÁNO
- výbor upravil výšku príspevku na 5
000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
H.K.K. mont, s.r.o.: Rozšírenie
technologického vybavenia a zvýšenie
konkurencieschopnosti - 36 000 €,
ÁNO - výbor upravil výšku príspevku na
15 000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
Ing. Vladislav Paľurik: Nákup poľnohospodárskej techniky za účelom
efektívnejšieho zberu krmovín - 17 600
€, ÁNO - výbor upravil výšku príspevku
na 9 000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie žiadosti.
Vladislav Paľurik: Nákup poľnohospodárskej techniky za účelom
efektívnejšieho zberu krmovín - 17
500 €, NIE.
Občianske združenie REGIÓNY
PRE VŠETKÝCH: Skvalitnenie služieb
v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom zriadenia informačnej kancelárie
a požičovne bicyklov - 29 920 €, ÁNO
- výbor upravil výšku príspevku na 4
000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.

Anna Mihaľová: Zvýšenie počtu
pracovných miest a modernizácia
strediska recyklácie plastov - 20 000
€, NIE.
Branislav Timan: Nákup kaderníckeho náradia: zariadenia a nákup materiálu na rekonštrukciu: stien, podláh a
vodovodnej a elektro prípojky - 16 000
€, ÁNO - výbor upravil výšku príspevku
na 5 000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie žiadosti.
Súkromná stredná odborná škola: Nákup strojového vybavenia pre
Dielňu-kovy pri Súkromnej strednej
odbornej škole v Giraltovciach, ktorá
bude pôsobiť ako Regionálne centrum
vzdelávania - 30 000 €, ÁNO.
IVETABOZ, s.r.o.: Rekonštrukcia
interiéru objektu cestovného ruchu,
inštalácia samostatných kúpeľní a
vytvorenie nových ubytovacích kapacít
- 40 000 €, ÁNO - výbor upravil výšku
príspevku na 5 000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie
žiadosti.
Ing. Jozef Capko CONCEPT: Rekonštrukcia a úpravy výťahovej strojovne
a technologického zariadenia výťahu
pre použitie osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu - 15 744 €, ÁNO
- výbor upravil výšku príspevku na 5
000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
JUKOD, s.r.o.: Podpora výroby a
vytvorenie podmienok pre príchod
nových investorov, a vytvorenie nových
pracovných miest a v priemyselnom
parku - 40 000 €, ÁNO - výbor upravil
výšku príspevku na 10 000 €, pričom
žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie žiadosti.
Pavel Andrejko - SHR: Zefektívnenie, urýchlenie a dodržanie bezpečnosti
prác prostredníctvom zakúpenej poľnohospodárskej techniky - 13 990 €, ÁNO
- výbor upravil výšku príspevku na 10
000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
Mesto Svidník: Spracovanie druhotných surovín na výrobu palivových
brikiet - 43 240 €, ÁNO - výbor upravil
výšku príspevku na 20 000 €, pričom
žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie žiadosti.
Peter Vašičko: Nákup poľnohospodárskej techniky za účelom zvýšenie
efektivity rastlinnej výroby - 20 000 €,
ÁNO - výbor upravil výšku príspevku na
12 000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
Lukáš Skirka: Zvýšenie návštevnosti - 25 250,08 €, ÁNO - výbor upravil
výšku príspevku na 8 000 €, pričom
žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie žiadosti.
Tadrak, s.r.o.: Nákup plazmovej rezačky a omietacieho stroja - 16 531,60
€, ÁNO - výbor upravil výšku príspevku
na 5 000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie žiadosti.
INVEST PRO-SK, spol. s r.o.: Posky-
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Kto, koľko a na čo dostane od štátu v rámci rozvoja okresu Svidník?
tovanie služieb motoristickej verejnosti
v oblasti využívania alternatívneho
ekologického pohonu motorových vozidiel na LPG a CNG - 34 000 €, ÁNO
- výbor upravil výšku príspevku na 5
000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
Jasmin Catering, s.r.o.: Rekonštrukcia priestorov rusínskej reštaurácie,
výmena vzduchotechniky, oprava stropu, stien a podlahy. Podpora rozvoja
cestovného ruchu zvýšením kapacít
stravovacích zariadení - 55 000 €,
ÁNO - výbor upravil výšku príspevku na
5 000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
RAD-POL, s.r.o.: Výstavba výrobnej
haly - 45 000 €, ÁNO - výbor upravil
výšku príspevku na 4 000 €, pričom
žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie žiadosti.
Solarus, s.r.o.: Rekonštrukcia vykurovacej a tepelnej techniky - 39 200 €,
Áno - výbor upravil výšku príspevku na
5 000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
LEGNO-TRADE, s.r.o.: Zvýšenie
výrobnej kapacity podniku - 100 000
€, ÁNO.
PM-STAV SK, s.r.o.: Nákup strojovej
techniky za účelom zlepšenia a zrýchlenia realizácie prác - 49 300 €, NIE.
ALSES, s.r.o.: Nákup úžitkového
8-miestneho automobilu, počítačovej
a komunikačnej techniky - 64 768 €,
ÁNO - výbor upravil výšku príspevku na
5 000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
VERMEX, s.r.o.: Zakúpenie párty
stanu pre zákazníkov a dovybavenie
detského ihriska - 20 000 €, ÁNO výbor upravil výšku príspevku na 10
000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný

na prepracovanie žiadosti.
ZUDA, s.r.o.: Zvýšenie výrobnej
kapacity podniku - 16 000 €, ÁNO výbor upravil výšku príspevku na 5
000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.
LIGE, s.r.o.: Rozšírenie výrobnej
kapacity, zvýšenie úrovne pracovnjého prostredia, konkurencieschopnosť
firmy - 120 000 €, ÁNO - výbor upravil
výšku príspevku na 10 000 €, pričom
žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie žiadosti.
BELFARM s.r.o.: Zvýšenie efektivity
vykonávaných prác nákupom poľnohospodárskej techniky - 13 130 €,
ÁNO - výbor upravil výšku príspevku na
5 000 €, pričom žiadateľ bude vyzvaný
na prepracovanie žiadosti.

Marilyn, s.r.o.: Zlepšenie pracovných
podmienok - 40 000 €, ÁNO - výbor
upravil výšku príspevku na 5 000 €,
pričom žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie žiadosti.
Dukla Destination, n.o.: Vybudovanie infopointu - informačného bodu pri
tzv. TARANE, pamätníku symbolizujúcom boje II. sv. vojny v regióne, ktorý
symbolicky označuje vstup do Údolia
smrti - 25 000 €, ÁNO - výbor upravil
výšku príspevku na 7 000 €, pričom
žiadateľ bude vyzvaný na prepracovanie žiadosti.
SORBEL, s.r.o.: Zefektívnenie odpadového hospodárstva na prevádzke
bitúnku Stročín - 80 000 €, ÁNO.
SVOLPOĽ, s.r.o.: Kúpa mechanizačného prostriedku - 31 980 €, ÁNO.

Predseda Výboru pre rozvoj okresu
Svidník Jozef Baslár upozornil na
možnosť odstúpenia žiadateľov od
zaradenia projektu medzi ročné priority
na rok 2020 z dôvodu zníženia sumy
regionálneho príspevku. Na základe
tejto informácie sa členovia výboru
dohodli, že ak o tejto skutočnosti bude
konkrétny žiadateľ informovať do
19.9.2019 do 15.00 hod. sekretariát
výboru alebo jeho predsedu, do Návrhu
ročných priorít Akčného plánu rozvoja
okresu Svidník na rok 2020 sa môže
zaradiť žiadateľ, ktorého odporučí
predseda výboru a o ktorom rozhodnú
členovia výboru hlasovaním ,,per rollam” 24.9.2019.
(ps, ZDROJ: webová stránka
Okresného úradu Svidník)

Vláda má odklepnúť 300-tisíc na zastrešenie klziska!
Giraltovciam sa dostane veľkej pocty. V utorok 17. septembra tu bude rokovať vláda. Po predošlých rokovaniach
vo Svidníku tentoraz kabinet Petra Pellegriniho za miesto
svojho zasadnutia nezvolil okresné mesto Svidník, ale
práve susedné Giraltovce.
Pracovný program predsedu vlády SR Petra Pellegriniho
a niekoľkých ministrov v Giraltovciach sa začne o 14. hodine
pracovným stretnutím so starostami obcí okresu Svidník v
zasadačke giraltovského Mestského úradu. O 15. hodine
sa začne samotné rokovanie vlády v priestoroch v Dome
kultúry v Giraltovciach. Vládny kabinet Petra Pellegriniho
prerokuje priebežnú informáciu o realizácii Akčného plánu
rozvoja okresu Svidník a rozhodne o uvoľnení finančných
prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná
správa. Pôjde o sumu 1 milión eur, ktoré vláda rozdelí medzi
dve mestá okresu Svidník, obce okresu, cirkvi a mimovládne a spoločenské organizácie okresu Svidník.
Samotné mesto Giraltovce má od vlády získať celkovo
148-tisíc eur na osem rôznych projektov, okresné mesto
Svidník má získať najvyššiu čiastku spomedzi všetkých.
Rovných 300-tisíc eur má vláda poskytnúť na zastrešenie

zimného štadióna vo Svidníku. Takýto je návrh uznesenia
vlády, no či to tak naozaj bude, tak na to si musíme počkať
do utorka, kedy vláde v spomínaných Giraltovciach
zasadne.
Okrem iných prizvaných hostí sú na jej rokovanie prizvaní
aj primátor Giraltoviec Ján Rubis, primátorka Svidníka
Marcela Ivančová, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny Bardejov Michal Goriščák, starosta obce Nižný
Orlík Juraj Petný, riaditeľ Centra regionálneho rozvoja
okresu Svidník Ladislav Hribik, podpredseda Regionálnej
poľnohospodárskej a potravinovej komory Stropkov Ján
Harvilko, riaditeľka Domova sociálnych služieb Giraltovce
Slávka Vojčeková, prednosta Mestského úradu Giraltovce
Pavol Tchurík, prezident ŠK Slovan Giraltovce Jaroslav
Olejár, zástupca starostu obce Kračúnovce Jozef Motyľ,
konateľ spoločnosti Rikostav Container, s. r. o., Giraltovce
Martin Jadlovský, konateľ spoločnosti PSS, a. s. (Potravinárske strojárne Svidník) Michal Homza, majiteľ spoločnosti
BYTSERVIS, spol. s r. o., Svidník Peter Pilip, či konateľ
JOHRAmont, s. r. o., Svidník Karol Hrabko.
(ps)

Poslanci aj o zriadení Sociálneho podniku pracovnej integrácie
Svidnícki mestskí poslanci, ktorí sa zišli vo štvrtok uplynulý týždeň,
jednohlasne zobrali na vedomie zámer na zriadenie Sociálneho
podniku pracovnej integrácie mesta Svidník.
Sociálne podniky vytvárajú stabilné
a ekonomicky udržateľné pracovné
príležitosti, ktoré sú v počiatočnej etape
podporované z verejných zdrojov, avšak
len dočasne, pričom sa predpokladá,
že po určitom čase budú tieto podniky
a ich zamestnanci spôsobili fungovať
zo svojich vlastných, predovšetkým
podnikateľských zdrojov. Zákon č.
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
vymedzuje sociálny podnik pracovnej
integrácie ako právnickú osobu alebo
fyzickú osobu, ktorá:
- zamestnáva zamestnancov, ktorí
pred prijatím do pracovného pomeru
boli znevýhodnenými uchádzačmi o
zamestnanie v počte, ktorý predstavuje
najmenej 30% z celkového počtu jeho
zamestnancov, - poskytuje podporu a

pomoc zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie
nájsť zamestnanie na otvorenom trhu
práce, - najmenej 30 % z finančných
prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade
všetkých výdavkov na predmet činnosti
za príslušné zdaňovacie obdobie podľa
daňového priznania, každoročne použije na vytváranie nových pracovných
miest alebo na zlepšovanie pracovných
podmienok, - je zapísaná v registri
sociálnych podnikov.
Financovanie sociálneho podniku
pracovnej integrácie by malo byť z
regionálneho príspevku a to na nákup
strojov a zariadení. Ale aj z mimorozpočtových zdrojov, úradu práce a to

na mzdy pracovníkov a ďalšie dovybavenie sociálneho podniku. Z vlastných
zdrojov a z operačného programu.
V rámci sociálneho podniku by mohlo
nájsť zamestnanie 5 odborných pracovníkov a ďalších 10 pomocných
pracovníkov, celkove 15 ľudí dlhodobo
nezamestnaných. Spomínaný Sociálny
podnik by sa v rámci svojej náplne mal
zaoberať na základe dohôd čistením urbárskych lesov, prípravou a následným

predajom dreva hlavne sociálne odkázaným obyvateľom bytových domov
nižšieho štandardu na Ul. Festivalovej
vo Svidníku, lisovaním brikiet, čistením brehov vodných tokov, úpravou
verejných priestranstiev, stavebnými
prácami, záhradníckymi prácami, šitím
pracovných odevov, opravou odevov,
službami pre seniorov a pod.
(pn)
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Príprava na vykurovaciu sezónu
Počasie nám síce ešte praje, no ľudia bývajúci v bytoch s centrálnym vykurovaním by mali zbystriť pozornosť. Keď už budete
čakať, že by ste mali mať teplé radiátory, pokojne sa môže stať,
že budú studené. Pozrite sa, čo všetko musíte urobiť.
Kuričov v kotolniach dávno vystriedali moderné kotly a počítače, no aj tie
potrebujú cez leto údržbu. „Prebieha kontrola ventilov, kontrola horákov,
kontrola všetkých kotlov, aby systém bol kompletne pripravený na ďalšiu
vykurovaciu sezónu,“ povedal riaditeľ spoločnosti Službyt s.r.o. vo Svidníku
Gabriel Kaliňák. Táto spoločnosť dodáva teplo do svidníckych domácnosti.
„Teraz v podstate sme už len pripravení na spustenie systému,“ dodal majster
údržby Vladimír Keselica.
Dodávatelia tepla a ich kotolne sú na vykurovaciu sezónu pripravení. Dôležité
teraz je, aby sa pripravili aj ľudia bývajúci v bytoch.
„Aby si každý vlastník bytu po prvé nastavil termostatickú hlavicu na päťku,
to znamená na maximum, zároveň, aby skontroloval funkčnosť regulačných
ventilov alebo termostatických hlaví a prípadnú poruchu nahlásil správcovi,“
informoval riaditeľ spoločnosti Službyt s.r.o. Gabriel Kaliňák.
To však ešte ani zďaleka nie je všetko. Ak aj všetko zapnete, môže sa stať,
že po ochladení kúriť síce začnú, no vy na to nezistíte. Radiátory aj po nastavení hlavice na maximum budú studené. „Áno, je to možné, nakoľko radiátor
možno nebol odvzdušnený, to znamená, že nepracuje správne,“ skonštatoval
Gabriel Kaliňák.
Urobiť preto musíte jednoduchú údržbu. Postačí vám skrutkovač a nádoba,

napríklad, pohár na vodu. „Pred každým vykurovaním je nutné odvzdušniť všetky radiátory v byte. Čo sa týka stúpačiek, je dobré zabezpečiť odvzdušnenie
stúpačky v byte na najvrchnejšom poschodí, čím sa zabezpečí správny nábeh
vykurovania,“ doplnil riaditeľ spoločnosti Službyt s.r.o. Gabriel Kaliňák.
A odvzdušniť musíte aj stúpačky v pivniciach, aby nebolo zavdušnené. Ak to
vo svojom paneláku zvládnete, môžete sa tešiť na teplo. „Mne netreba ešte
kúriť, mne je lepšie, keď chladnejšie je,“ povedala jedna zo Svidníčaniek.
Hoci teplo dodávajúce spoločnosti upozorňujú ľudí na dôslednú prípravu,
napríklad skúsenosti zo Svidníka hovoria, že vykurovacia sezóna sa tu začína
až v posledný septembrový týždeň. „Vykurovanie zahajujeme, ak priemerná
denná teplota klesne dva dni po sebe pod trinásť stupňov Celziových,“ uzavrel
riaditeľ spoločnosti dodávajúcej teplo Gabriel Kaliňák.
(pn)

Náklady súvisiace s bytovým domom B6
mesto Svidník uhradí z úveru
Mestský poslanecký zbor vo Svidníku menil rozpočet mesta. Mestskí
poslanci na svojom zasadnutí v stredu
uplynulý týždeň schválili aj prijatie termínovaného úveru do výšky 350 000
eur na krytie výdavkov na súvisiacu
infraštruktúru k bytovému domu B6 a
na rekonštrukciu a výstavbu nových
miestnych komunikácií.
Na základe rozsudku Krajského súdu
v Prešove, ktorý potvrdil rozsudok
Okresného súdu vo Svidníku v spore
žalobcu inžiniera Viliama Čecha a mesta Svidník je mesto Svidník povinné
uhradiť náklady za súvisiacu infraštruktúru k bytovému domu B6 vo výške 189
945,84 eur, súdne poplatky vo výške
5 698,00 eur a úroky z omeškania vo
výške 28 309,74 eur. Mestu tiež bol
schválený projekt Zvýšenie energetickej účinnosti budovy pavilónu ZŠ Ul.
Karpatská, kde je spoluúčasť 8,50 tis.

eur. „Vzhľadom na to, že na základe
požiadaviek mesta vzrastú výdavky v
porovnaní s príjmami o cca 300,00 tis.
eur, navrhujeme schváliť možnosť prijatie termínovaného úveru do výšky 350
000 eur na krytie kapitálových výdavkov
mesta v roku 2019. Predpokladáme, že
podľa súčasnej situácie rekonštrukcia
športového areálu pri ZŠ Ul. 8. mája
bude realizovaná v roku 2020 a bude
riešená v rámci budúcoročného rozpočtu na tento úver je možné použiť už
schválené finančné prostriedky v rámci
rozpočtu mesta,“ odôvodňovalo mesto
v predkladanom materiáli.
Poslanci odobrili aj niekoľko ďalších
zmien týkajúcich sa výdavkových
položiek. Okrem iného v zmene rozpočtu schválili dotácie pre 1. FK Svidník
(15-tisíc eur), TJ Slávia Svidník (15-tisíc
eur) a HbK LION Svidník (5-tisíc eur) na
základe ich žiadostí.
(ps)

Richard Raši navštívi školu na Karpatskej
i zariadenie pre seniorov Átrium
V deň rokovania vlády v Giraltovciach, teda v utorok 17. septembra do Svidníka
zavíta podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.
O pol dvanástej predpoludním navštívi Základnú školu na Karpatskej ulici, kde
po privítaní získa informácie o realizácii projektu zatepľovania školy, keďže išlo
o projekt podporený regionálnym príspevkom. Vedenie školy bude zároveň
vicepremiéra informovať o škole a Richard Raši potom navštívi aj učebňu informatiky pre vyučovanie žiakov a takisto aj školskú jedáleň. Keďže to bude v
čase podávania obedov žiakom, vicepremiér si tak chce priamo v praxi overiť
realizáciu stravovania pre žiakov základných škôl zadarmo. V školskom klube sa
ešte Richard Raši stretne s pedagógmi školy. Bude to vskutku rýchla návšteva,
pretože už desať minút po dvanástej má zavítať do Domova sociálnych služieb
Átrium na Duklianskej ulici vo Svidníku, kde by mal slávnostne otvoriť novovybudované priestory pre seniorov, takisto podporené regionálnym príspevkom v
rámci Akčného plánu rozvoja okresu Svidník.
(ps)

Správny nábeh vykurovania v bytoch
Počas celého leta a najmä v tomto období by vlastníci bytov
mali termostatické hlavice nechať otvorené na maximum (t.j.
stupeň 5). Dôvodom je správny nábeh vykurovacej sústavy v
bytovom dome.
Teraz, pred vykurovacou sezónou, je potrebné prípadné poruchy regulačných ventilov alebo termostatických hlavíc na radiátoroch čo najskôr nahlásiť
predsedovi spoločenstva, resp. na SLUŽBYT, s.r.o.
Zároveň je nutné, aby vlastník bytu radiátory v momente začiatku vykurovacej
sezóny odvzdušnil. V niektorých prípadoch sa celá stúpačka odvzdušňuje v
byte na najvrchnejšom poschodí.
Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa
docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a bezproblémový.
Správna príprava vykurovacej sústavy môže eliminovať neželané poruchy
alebo odstávky kúrenia.
Odporúčaná teplota v obytných miestnostiach je 18 až 22 stupňov, to znamená nastavenie hlavice na stupni 2 až 4. Zníženie teploty o jeden stupeň
znamená úsporu až 6 % nákladov na vykurovanie.
Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti
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Posvätili obnovený Gréckokatolícky chrám vo farnosti Svidník - Záhradná
V predminulú nedeľu 8. septembra, na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, slávili veriaci na Nižnom Svidníku chrámový
sviatok. Tento deň však nebol iba „odpustovým.“
Do chrámu zavítal z poverenia otca
arcibiskupa metropolitu Jána proto-

synkel Prešovskej archieparchie otec
Mons. Ľubomír Petrík, ktorý posvätil

obnovený chrám.
Po úvodnom privítaní primátorkou
Marcelou Ivančovou nasledovala
samotná posviacka exteriéru chrámu
a následne posvätenie obnovených
ikon na ikonostase v chráme.
V homílii otec Ľubomír poukázal
okrem iného aj na ikonu Presvätej
Bohorodičky „rozväzujúcej uzly,“
ktorá nám pripomína, že naša
nebeská matka je tá, ku ktorej sa
môžeme obrátiť v každej - aj na
prvý pohľad neriešiteľnej - životnej situácii. Zároveň poďakoval
domácemu duchovnému otcovi
Pavlovi Feníkovi a veriacim za
ich starostlivosť o chrám.
Po svätej liturgii správca
farnosti otec Pavol poďakoval
otcovi Ľubomírovi, ktorý bol v minulosti správcom tohto chrámu,
ako aj všetkým prítomným kňazom, hosťom a veriacim farnosti.
Potom nasledoval obchod okolo
chrámu a myrovanie.

Dodajme, že v septembri 1968, pred
päťdesiatimi rokmi, navštívil chrám na
Nižnom Svidníku dnes už blahoslavený vladyka Vasiľ Hopko, ktorý tu slávil
svätú liturgiu.
o. Pavol Feník
FOTO: Miron Pira

Otvorili poplenérovú výstavu obrazov svidníckych výtvarníkov
V roku 2018 výtvarníci z okresu Svidník založili občianske združenie „Svidnícka
paleta,“ ktorého predsedom je Miroslav Potoma a podpredsedníčkou Katarína
Grúsová. Výtvarníci sa stretávajú v priestoroch autobusovej stanici vo Svidníku.
Sú to ľudia rôznych profesií, veku i vzdelania, ktorí pod vedením svojich už
skúsených kolegov tvoria výtvarné diela. Je to pre nich najmä radosť z tvorivej
činnosti a snaha zviditeľniť svoju tvorbu, priblížiť iným zmysel tejto
tvorby. Naši výtvarníci v rámci výtvarných techník veľmi variabilne
a individuálne napredujú vo vlastnej tvorbe, aj keď sa stretávajú
len sporadicky. Isté však je, že na jednotlivých stretnutiach členov
býva príjemná tvorivá atmosféra, na ktorej sa podieľajú spoločne.
Cieľom neprofesionálnych výtvarníkov je združovať aktívnych
záujemcov o rôznorodé výtvarné žánre, umožniť im konfrontovať
výsledky svojej umeleckej činnosti na stretnutiach, výstavách,
plenéroch, školeniach a iných aktivitách, na ktorých sa podieľajú
spolu s Podduklianskym osvetovým strediskom. Výstava týchto
výtvarníkov prezentuje najnovšiu tvorbu I. poplenérovej výstavy, na
ktorej tematicky prevažujú výjavy krajiny, portréty, architektúra či
samotná príroda. V Podduklianskom osvetovom stredisku sa výtvarníci prezentovali už tromi výstavami. Spoločne sa prezentovali
v roku 2018 v Centre ukrajinskej kultúry v Prešove a na viacerých
poplenérových výstavách doma aj v zahraničí. Poplenérová tvorba
týchto výtvarníkov a ich priateľov z okolitých okresov nášho kraja
svojím obsahom a rôznymi výtvarnými technikami má možnosť

upútať návštevníkov vo výstavných priestoroch Domu kultúry vo Svidníku od 13.
do 30. septembra 2019. Veríme, že táto predajná výstava obrazov návštevníkov
osloví a inšpiruje k vlastnej tvorivej činnosti. Chceme sa poďakovať mestu Svidník,
na čele s našou primátorkou Marcelou Ivančovou a Márii Pajzinkovej, riaditeľke
POS vo Svidníku za ich podporu a pomoc pri našich aktivitách.
(kg)

Na otvorenie výstavy obrazov svidníckych výtvarníkov prišla aj primátorka Marcela Ivančová a mestská poslankyňa Katarína Siváková
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Kompost z mestskej kompostárne ponúkajú občanom
Kam s kompostom z mestských kompostární. Toto riešia mnohé
samosprávy, napríklad i na severovýchode Slovensku. Ponúknuť
ho chcú aj občanom, no nie vždy sa to dá.

dodal Anton Šteger. „Je, dá sa povedať, relatívne veľký záujem. Berú si to, aj
keď zatiaľ ešte ten kompost nie je taký prezretý,“ doplnil Dušan Lukáč.
Vlastné priestory na spracovanie kompostu máme aj vo Svidníku. A takisto by

Samosprávy kráčajú s dobou a pokosenú trávu či konáre stromov vo veľkom kompostujú. Z eurofondov na to majú špeciálne
priestory, kde vedia odpad uskladniť.
„Máme ho uskladnený v tých boxoch a podľa pomeru a prevádzkového poriadku miešame tak, aby doba zrenia bola čo najkratšia
a ten kompost bol čo najkvalitnejší,“ povedal Anton Šteger z
mestskej kompostárne v Stropkove. O tom, že kompostovať sa
samosprávam oplatí, potvrdzujú napríklad v Stropkove. „Toto je
kompost urobený z ihličnatého dreva. Nehovorím, že je kvalitnejší,
len kyslý. Nedávame doň dusíkaté ani uhlíkaté zmesi,“ dodal Anton
Šteger z mestskej kompostárne v Stropkove.
„My máme v meste toľko lokalít, ktoré potrebujeme upraviť, že
nevidíme problém s tým, aby sme mali nejaký prebytok alebo že
by sme nevedeli to použiť nejako,“ povedal Dušan Lukáč, riaditeľ
mestského podniku SLUŽBA v Stropkove.
Kompost sa aktuálne hodí napríklad pod čučoriedky. Mesto ho ľuďom ponúka zadarmo. „Už sa naučili chodiť tu, postupne sa berie,“
ho mohli ponúknuť ľuďom. „Je tam množstvo,
ktoré už vieme ďalej posunúť občanom,“
informovala svidnícka mestská hovorkyňa
Kristína Tchirová.
Svidnícka kompostáreň je síce na ekologicky bezpečnom mieste, no predsa len v areáli
vodohospodárskeho objektu. Ľudia doň bežne vstupovať nemôžu a tak si nemôžu ani
zobrať kompost. „Sprístupnime ten kompost
priamo v meste Svidník, ponúkneme ho
občanom priamo z nášho zberného dvora,“
dodala Kristína Tchirová.
Po našom záujme o to, ako samosprávy s
kompostom nakladajú, sa teda veci pohli a po
novom ho privezú bližšie k ľuďom. Zo susedného Stročína, kde majú zákaz vstupu, na
okraj mesta. „Každú sobotu počas otvorenia
zberného dvora bude privezený veľkoobjemový kontajner s kompostom a ľudia budú
môcť prísť so svojimi vozíkmi a zobrať si kompost na domáce použitie,“ uzavrela Kristína
Tchirová.
(pn)
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Marcel Vasilenko zo Svidničky získal v Číne zlato
Marcel Vasilenko pochádzajúci zo Svidničky skompletizoval
medailovú zbierku na svetových hrách, keď ešte v polovici
augusta v dvojboji vybojoval zlatú medailu.
Splnil tak očakávania a na Svetových hrách policajtov a hasičov získal
ten najcennejší kov. Po striebre a bronze spred dvoch rokov z amerického
Los Angeles tentoraz v čínskom Chengdu dosiahol na najvyšší stupienok.
Po miernom neúspechu z benchpressu a 6. mieste, s väčšou motiváciou a
odhodlaním nastúpil na dvojboj a výkonom 355 kg potešil seba, sponzorov
a fanúšikov, ktorí mu držali prsty. V hmotnostnej kategórii do 93 kg predčil
druhého Nemca v konečnom súčte o 20 kg.
Pripomeňme, že Marcel Vasilenko pochádza zo Svidničky v okrese Svidník,
je nadporučíkom a pracovne je zaradený na polícii v Prešove.
(pn)

Až 75-percentné zľavy pre cestujúcich v PSK
Spolu s ďalšími slovenskými mestami a krajmi sa do Európskeho týždňa
mobility zapája aj Prešovský samosprávny kraj. Cestujúcim poskytne doposiaľ najvyššiu zľavu z cestovného.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa aj tento rok aktívne zapája do Európskeho týždňa
mobility (ETM). Od 16. do 22. septembra ponúkne cestujúcim v prímestskej autobusovej
doprave výrazné zľavy.
Cestujúci tak počas ETM zaplatia u všetkých autobusových dopravcov PSK (SAD Prešov,
SAD Humenné, SAD Poprad a BUS Karpaty) len štvrtinu z ceny lístka. To znamená, že
Prešovský kraj dá cestujúcim zľavu vo výške až 75 percent. Ide o doposiaľ najvyššiu zľavu
z cestovného. Občania, ktorí vymenia svoje osobné vozidlá za verejnú dopravu, zaplatia za
cestovné len 25 percent z ceny jednosmerného cestovného lístka. Tri štvrtiny z ceny lístka
ušetria. Zľavu, ktorú kraj ponúkne cestujúcim, uhradí zo svojho rozpočtu.
„Našou snahou je prispieť k zníženiu počtu osobných áut na cestách a zlepšiť tak kvalitu
ovzdušia. Chceme ľuďom ukázať, že cestovanie autobusom do práce alebo do školy sa
vyplatí. Pevne verím, že zľavy, ktoré počas Európskeho týždňa mobility v prímestskej autobusovej doprave kraj ponúkne, budú pre cestujúcich dostatočne motivujúce, aby nechali svoje
autá doma. Nebuďme ľahostajní voči našej planéte a presadnime do verejnej hromadnej
dopravy,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Sprievodnou akciou podujatia je získanie bezkontaktnej čipovej karty u všetkých dopravcov
PSK počas celého septembra zadarmo. Cestujúci tak v priemere ušetrí šesť eur. Ďalšie
financie usporí pri kúpe cestovného lístka, ktorý je s dopravnou čipovou kartou lacnejší.
Do aktivity sa zapájajú aj zamestnanci Úradu PSK, ktorí budú v ETM v rámci kampane
Krajskej organizácie cestovného ruchu „Inak ako autom“ využívať nemotorové prostriedky
a verejnú dopravu.
Európsky týždeň mobility sa tradične koná v tretí septembrový týždeň, jeho cieľom je
motivovať jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná
doprava, chodenie či cyklistika. PSK sa do celoslovenskej kampane ETM zapojil aj vlani.
Cestujúcim garantoval lacnejšie cestovanie v prímestskej autobusovej doprave vo výške
priemerne 45 percent.
Lea Heilová, Oddelenie komunikácie a propagácie
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Z postupovej prehliadky pod názvom Hudobný folklór dospelých
Hudobný folklór dospelých je regionálna súťažná postupová
prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov, ktorej vyhlasovateľom je Národné
osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a realizátorom Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku.
Organizuje sa raz za tri roky pre folkloristov nad 16 rokov. Tohto roku sme
pozvali súťažiacich v spolupráci s obcou Vyšná Olšava do priestorov ich
kultúrneho domu 8. septembra 2019. Na podujatí sa prezentovalo 15 súťažných čísel z okresov Svidník a Stropkov. Porota v zložení dlhoročná vedúca
ženskej speváckej skupiny FS Železiar Andrea Rendošová z Košíc, umelecká
vedúca FS Makovica a DFS Makovička a riaditeľka Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku Mária Pajzinková a predseda poroty - hudobný
redaktor Slovenského rozhlasu, vedúci ľudovej hudby, multiinštrumentalista
Milan Rendoš z Košíc, rozhodli takto:

Sólisti speváci - Okres Svidník
Zlaté pásmo a titul laureát: Jaroslav Nagajda (FSk Brežinky z Mestiska)
Zlaté pásmo: Anna Borisová a Kvetoslava Timková z Kurimky
Strieborné pásmo: Helena Macková a Valéria Hladoníková (SS Mlynarivsky nevisty)
Bronzové pásmo: Magdaléna Jackaninová z Kračúnoviec
Okres Stropkov
Zlaté pásmo a titul laureát: Jakub Hurný (FS Stropkovčan zo Stropkova)
Zlaté pásmo: Martin Krajnik (FS Stropkovčan zo Stropkova)
Bronzové pásmo: Ján Ovsaník (FSk Stropkovčani zo Stropkova)
Spevácke skupiny - Okres Svidník
Zlaté pásmo a titul laureát: Folklórna skupina Brežinky z Mestiska
Strieborné pásmo: Spevácka skupina Topľanky z Giraltoviec
Ženská spevácka skupina Svidníčanka zo Svidníka
Spevácka skupina Svidnícki heligonkare zo Svidníka
Okres Stropkov
Zlaté pásmo: Folklórna skupina Olšavan z Vyšnej Olšavy
Spevácka skupina FS Stropkovčan zo Stropkova
Ľudová hudba
Strieborné pásmo: Topľanskí heligonkári z Kračúnoviec
Sólista inštrumentalista
Zlaté pásmo: Štefan Perát (FS Stropkovčan)
Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien sa uskutočnil odborný seminár s
účasťou spevákov, muzikantov a vedúcich skupín, na ktorom porota vyzdvihla
kladné stránky každého vystúpenia a zároveň odporučila čo by zvýšilo jeho
kvalitu. Súťažiacim gratulujeme, divákom ďakujeme za príjemnú atmosféru
a poďakovanie patrí aj celému tímu vo Vyšnej Olšave na čele so starostom
obce Jurajom Kasardom, ktorí nám vytvorili výborné podmienky na realizáciu podujatia. V krajskom kole, ktoré sa bude konať 28. septembra 2019 v
Zámutove, náš región budú reprezentovať speváci Jaroslav Nagajda, Jakub
Hurný a FSk Brežinky.
Martina Bojkasová, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Posviacka oltára, žertveníka a ikon v Krajnej Poľane
V nedeľu 8. septembra sa v Krajnej Poľane, filiálnej obci farnosti
Hunkovce uskutočnila posviacka obnoveného oltára, žertveníka a ikon. Posviacku s požehnaním vladyku Jána Babjaka
SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu vykonal otec Michal
Pavlišinovič, hovorca Prešovskej archieparchie.
Po úvodnom privítaní domáceho správcu farnosti Rastislava Lišivku nasledovala samotná posviacka a po nej slávnostná svätá liturgia. V homílii otec
Michal Pavlišinovič poukázal na Máriu ako na vzor ženy, ktorá sa celá oddala
do Božej služby. „Dnes je mnoho ľudí upriamených na svoje telo, či výzor, iní

zasa na vedomosti a intelekt a popri tom všetkom telesnom a racionálnom
vylúčia prítomnosť Boha zo svojho života a vylúčia akúkoľvek závislosť na ňom.
Život Presvätej Bohorodičky, ale aj udalosti pred jej narodením nám ukazujú,
že práve toto potrebuje vidieť dnešný svet. Bezhraničnú dôveru v Boha a v
jeho prozreteľnosť,“ povedal vo svojej homílii otec Michal.
Po ukončení svätej liturgie, správca farnosti otec Rastislav, poďakoval Pánu
Bohu, otcovi Michalovi, veriacim a darcom za ich obetavosť a úsilie pri obnove
časti chrámu. Nakoniec nás ešte otec Michal povzbudil, že aj keď je nás málo,
ale máme kráčať v jednote a spojení s Kristom.
Rastislav Lišivka
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Aj chlapci z Hotelovej akadémie vo Svidníku vedia variť pirohy
Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku v spolupráci s mestom
Svidník a ďalšími partnermi zorganizovalo Deň ľudových tradícií,
ktorý sa konal 8. septembra 2019 na Skanzene SNM-MUK.
Neoddeliteľnou a najlákavejšou časťou celého programu bola medzinárodná
súťaž vo varení pirohov. Súťaže v príprave pirohov sa zúčastnilo sedem druž-

Dominanta skanzenu svieti
V nedeľu 8. septembra 2019 počas Dňa ľudových tradícií a
PIROHOV 2019, ktoré sa konajú pri príležitosti Dní európskeho
kultúrneho dedičstva, bola oficiálne nasvietená sakrálna stavba
nachádzajúca sa v Národopisnej expozícii v prírode (skanzene)
SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku ako odkaz ERKD
2018 s cieľom zvýšiť kultúrny potenciál regiónu kreatívnou
prezentáciou dedičstva našich predkov.
Drevený chrám z obce Nová Polianka (Mergeška) z roku 1766 je dominantou skanzenu a zároveň najvyššie osadeným objektom v širokom okolí. Je
potrebné podotknúť, že súčasťou projektu bolo aj ozvučenie chrámu, ktoré u
návštevníkov navodí atmosféru prebiehajúcej liturgie.
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci
Výzvy zastupiteľstva PSK 2019. Veľká vďaka patrí krajskému a zároveň aj
mestskému poslancovi, ale hlavne oduševnenému podporovateľovi cestovného ruchu v regióne Jánovi Hirčkovi za podporenie tejto myšlienky, a to aj
z vlastných zdrojov, za energiu, ľudský prístup a hlavne ochotu pomôcť na
úkor vlastného času. O nič menšie ďakujem patrí realizátorovi prác Jakubovi
Jackovi a jeho tímu z Jaco security, s.r.o., ako aj všetkým, ktorí vytrvali do
konca, aby na vlastné oči videli, že „svetlo už v noci bdie“.
Miriam Božiková, predsedníčka RUI

stiev a medzi nimi aj družstvo z Hotelovej akadémie vo Svidníku v osvedčenom
zložení Filip Vaňušaník, Adam Motyka a Marcel Slivka - žiaci z III.HA triedy. A
oplatilo sa, pretože práve naše družstvo vyhralo I. miesto za najoriginálnejšie
plnky. Žiaci v priebehu 30 min. pripravili a uvarili 175 kusov pirohov s tromi
plnkami. Prvá bola klasická zemiakovo-tvarohová s mätou, druhá špenátová
s klobáskou a tretia hríbová s vajíčkom.
Porota na čele s primátorkou Marcelou Ivančovou pri rozhodovaní mala veľmi
ťažkú úlohu, pretože všetky pirohy boli výborné a chutné, a preto sa rozhodla
a ocenila pirohy všetkých siedmich súťažných družstiev.
Tohtoročné pirohy sú už úspešne za nami. My sa tešíme na nový ročník, kde
opäť budeme môcť ukázať svoje praktické zručnosti a schopnosti pri príprave
tohto tradičného jedla.
Helena Čepanová

Úspechy našich výtvarníkov
Vo výstavných priestoroch Kasárne v areáli Trenčianskeho
hradu sa 6. septembra 2019 stretli neprofesionálni výtvarníci pri
príležitosti 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže Výtvarné
spektrum 2019.
Do tejto súťaže postúpili výtvarné práce zo všetkých ôsmich krajov Slovenska. A výtvarná tvorba Spektra našla v Trenčíne svoje miesto v celej svojej
rozmanitosti: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej a insitnej tvorbe.
Do súťaže sa v tomto roku prihlásilo 1004 autorov z celého Slovenska, uskutočnilo sa 31 regionálnych a 8 krajských kôl.
Celkovo je vystavených 272 výtvarných prác
od 156 autorov.
Odborná porota na čele s jej predsedníčkou
Elou Porubänovou, odbornou pracovníčkou
GMBA v Trenčíne navrhla udeliť celkovo 1
hlavnú cenu, 14 cien bez určenia poradia a
15 čestných uznaní.
Výtvarné spektrum má svoj význam, pretože
podporuje a dáva priestor neprofesionálnym
výtvarníkom z celého Slovenska prezentovať
svoje práce na súťažnej úrovni, a rovnako
tak možnosti dostať sa do povedomia širokej
verejnosti. Výsledkom sú ocenené diela, ktoré
majú čo povedať aj ostatným účastníkom
výstavy, zohľadňujú rôzne výtvarné disciplíny
i autorskú tvorivosť, talent a fantáziu. Náš okres úspešne reprezentovali:
Gabriela Madejová, Andrej Uram, Jozef Horkavý a Alexandra Pradidová, ktorí
majú svoje výtvarné diela vystavené. Výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby
má verejnosť možnosť obdivovať do 6. - 29.9. 2019 v areáli Trenčianskeho
hradu, ktoré sa nateraz stali miestom pozoruhodných stretnutí, na ktorých je
úprimne odprezentované tvorivé úsilie mnohých, ktorí svoj život, hoci rozmanitým spôsobom, spojili s výtvarnou tvorbou.
Katarína Grúsová, POS vo Svidníku
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Svidnícky mestský poslanecký zbor už bude rokovať podľa nových pravidiel
Podľa Pavla Olejára poslanci ustupujú z pozície
Svidnícke Mestské zastupiteľstvo v uplynulý štvrtok schválilo
svoj nový Rokovací poriadok.
Podľa prednostu Mestského úradu
vo Svidníku Miroslava Nováka znenie
rokovacieho poriadku bolo vypracované po prijatí zákona č. 102/2010
Z.z. z 2. marca 2010, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Národná rada Slovenskej
republiky od toho času prijala niekoľko predpisov, ktorými sa zákon o
obecnom zriadení menil a dopĺňal.
Ako informoval prednosta Mestského

na rokovanie zastupiteľstva obsahuje
normatívnu časť, dôvodovú správu a
návrh na uznesenie. Za dodržanie

zastupiteľstvo nemusí prijať rozhodnutie; takýto bod rokovania mestské
zastupiteľstvo s poukazom na porušenie pravidiel o príprave buď odloží
na najbližšie nasledujúce zastupiteľstvo alebo ho prediskutuje a určí

tak, aby zodpovedal podstate rokovania mestského zastupiteľstva.
Zmyslom a obsahom samotného
rokovania mestského zastupiteľstva
nie je diskusia a rozbor materiálu,
vyjasňovanie si základných otázok,

Zmeny v rokovacom poriadku odhlasovalo deväť poslancov väčšinového klubu,
na fotografii ešte chýbajú Michal Goriščák a Jozef Poperník
spôsob prípravy prípadne vysvetľovanie súvisiacich
tohto bodu na téz (to je vecou aktívnej činnosti
prerokovanie a mestskej rady a jednotlivých komirozhodnutie. Ak sií mestského zastupiteľstva), ale
si prerokovanie samotné rozhodovanie, ktoré by
nepripraveného malo byť stručné, výstižné a právne
bodu rokovania jednoznačné.
vyžaduje mimo- A práve napríklad tieto pasáže kririadna situácia, tizoval poslanec Pavel Olejár. „My
neodkladná na- ako Mestské zastupiteľstvo zase
liehavosť, hroz- ustupujeme zo svojej pozície. Podľa
ba škôd alebo tohto, čo máme na stole, sem máme
m i m o r i a d n y iba prísť, zdvihnúť ruky a hotovo,“
význam pre zá- kritizoval Pavel Olejár a na adresu
Poslanec Pavel Olejár počas svojho vystúpenia k zmenám v rokovacom poriadku
ujmy obyvateľov prednostu Mestského úradu Miromesta alebo pre slava Nováka povedal: „Odporúčam
úradu vo Svidníku Miroslav Novák, týchto podmienok, ako aj za obsa- rozvoj územia, mestské zastupiteľ- pánovi prednostovi, aby sa učil riadiť
nevenovanie pozornosti častým hovú a formálnu stránku materiálu stvo stanoví mimoriadne prípravné úrad. Navyše tu je jasne vidieť, že
novelizáciám zákona o obecnom zodpovedá jeho spracovateľ,“ píše sa kroky a prerokuje vec na najbližšom naše videnie fungovania samosprávy
zriadení má za následok, že obsah v rokovacom poriadku. Dôvod zmeny neplánovanom zasadnutí alebo po sú diametrálne odlišné,“ vyhlásil Parokovacieho poriadku je v súčasnosti je, že niekoľko ročná prax pri príprave
v niektorých častiach nekompatibilný materiálov na rokovanie mestského
s platnou právnou úpravou zákona zastupiteľstva ukázala, že atribúty
o obecnom zriadení a vydanou stručnosti, úplnosti a zákonnej konjudikatúrou Ústavného súdu Sloven- formity sú nedostatočné. Dôkazom
skej republiky a Najvyššieho súdu tohto stavu je prijatie nesprávnych
slovenskej republiky. Najzávažnejšie rozhodnutí, a to v dôsledku nepravnedostatky rokovacieho poriadku sú divých a nedostatočných informácií.
dané rozporom procesných noriem s Spracovateľ a predkladateľ materiálu
platnou rámcovou právnou úpravou v na rokovanie mestského zastupizákone o obecnom zriadení. V nepo- teľstva je povinný objektívne získať
slednom rade aj aplikačné skúsenosti všetky informácie potrebné pri prípraukazujú, že niektoré ustanovenia ve návrhu uznesenia na rozhodnutie
rokovacieho poriadku sú vágne a ur- mestským zastupiteľstvom. Je potrebčeným adresátom nejasné, preto ich né venovať väčšiu pozornosť hlavne
nový rokovací poriadok upravuje.
vecnosti a pravdivosti poskytovaných
A o čom vlastne nový rokovací informácií.
Primátorka Marcela Ivančová s prednostom Miroslavom Novákom
poriadok hovorí? Pozrime sa na
Po schválení návrhu nového rokovaniektoré zmeny.
cieho poriadku má mestské zastupi„Materiál predkladaný na rokovanie teľstvo možnosť neprijať rozhodnutie, neodkladnej prestávke,“ píše sa v vel Olejár, na čo primátorka Marcela
Ivančová poznamenala, že „aj to sa
zastupiteľstva musí byť vypracovaný ak ide o bod rokovania, ktorý nie je návrhu rokovacieho poriadku.
Nové znenie Rokovacieho poriad- stáva.“
na základe vecne overených a prav- riadne pripravený.
Poslanecký zbor napokon deviatimi
divých informácií, musí byť v súlade
„Ak sa v schválenom programe ku korešponduje úprave rokovania
so všeobecne záväznými právnymi zasadnutia vyskytne bod rokovania, mestského zastupiteľstva zakotvenej hlasmi poslancov väčšinového poslapredpismi, ako aj nariadeniami a ktorý nie je riadne pripravený v súlade v zákone o obecnom zriadení. Návrh neckého klubu Pre Svidník zmenu
uzneseniami zastupiteľstva. Materiál s pravidlami o príprave zasadnutia, Rokovacieho poriadku je pripravený rokovacieho poriadku schválil. (ps)
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Medziokresné futbalové súťaže
6. liga
Breznica - Mestisko 12:0 (7:0)
Domáci na dobre pripravenom ihrisku
privítali nováčika, ktorý sa prezentoval
sympatickou hrou, no na domácich
nestačil. Domáci jasne dominovali a
zaslúžene vyhrali vysokým rozdielom.
Góly: Martin Staško 7 (1 z PK), Ján
Puchír 2, Šimon Pundžák, Milan Safko,
Jaroslav Šugár, ŽK: 0
Radoma - Lúčka 1:1 (1:1)
Góly: Šimon Rokyta - Samuel Talian
ŽK: 0 - Adam Mikula, Peter Bakaľár
Tisinec - Sitníky 1:4 (0:2)
Divák, ktorý nebol na tomto zápase
prišiel o veľa. Domáci prvých 30 minút
nevyužili šance a na to doplatili. V 37.
min. z rohu otvorili skóre hostia gólom
Babjarčíka. O pár minút neskôr po skrumáži v päťke zvýšili skóre na 0:2. Tisinec

začal 2. polčas opäť aktívne, no šance,
ktoré mali, opäť nezužitkovali, čo hostia
využili a zvýšili na 0:3. V 75. min. znížil
zaslúžene na 1:3 Keselica. Tisinec chcel
dať kontaktný gól, ale už bolo neskoro,
naopak z brejku v závere zápasu upravil
skóre zápasu na 1:4 Danko.
Góly: Martin Keselica - Maroš Belina,
Šimon Babjarčík, Dávid Danko 2
ŽK: Jozef Michrina - 0
Rovné - Stročín 4:1 (3:1)
Góly: Tomáš Krajňak 2, Róbert Horváth
(PK), Patrik Vansa - Jozef Fečko
ŽK: 0 - Jozef Fečko
Kalnište - Miňovce 5:0 (3:0)
Góly: Jozef Čekelský, Patrik Hudáček 3,
Viktor Regrut - 0, ŽK: 0 - Julián Hricko
Kuková - Chotča 5:3 (3:1)
Góly: Ján Oravec 4, Ivan Lukáč - Erik
Madej (PK), Milan Trebišovský 2

III. liga
1. FK Svidník - FK Pokrok SEZ Krompachy 2:1 (2:0)
Po cennej remíze v Prešove s tamojším Tatranom sa treťoligoví svidnícki futbalisti v uplynulú nedeľu
predstavili na domácim
trávniku. Súperom im boli
futbalisti z Krompách.
Svidnícki futbalisti začali
tento zápas dobre. Loptu
mali častejšie na svojich
kopačkách a čo je dôležité, dokázali sa presadiť aj
strelecky. Zásluhou gólov
Čabalu z 18. a potom aj
z 27. minúty viedli 2:0, no
do konca prvého polčasu
už ďalší gól nepridali. Po zmene strán
sa mohlo zdať, že diváci si góóól ešte
zakričia, no nestalo sa tak. Naopak,

skôr mali obavy o výsledok, keďže
hostia v záverečnej 90. minúte znížili.
Napriek enormnej snahe sa
im už však v nadstavenom
čase vyrovnať nepodarilo a
Svidník tak zaknihoval víťazstvo a do tabuľky si pripísal
tri body.
Zostava Svidníka: Mikluš Bialončík, Zapotocký, Kiseľa,
Maslov, Eliaš, Križanovský
(70. Ducár), Čabala, Piľar
(74. Veprik), Košč, Kuhajdík
(86. Kevin Peter Čekan).
V najbližšom 10. kole sa
futbalisti 1. FK Svidník predstavia v
sobotu 21. septembra v Lipanoch.
(ps)

ŽK: 0 - Martin Cviklík
Bukovce - Lomné 4:0 (0:0)
Góly: Šimon Timko, Dominik Kmiť 2 (1 z
PK), T. Olah, ŽK: T. Olah - Martin Cap
Tabuľka
1. Breznica
7 6 1 0 39: 1 19
2. Sitníky
7 6 0 1 30: 7 18
3. Rovné
7 6 0 1 29: 7 18
4. Radoma
7 4 2 1 27: 9 14
5. Lúčka
7 4 2 1 21: 7 14
6. Tisinec
7 4 2 1 16: 7 14
7. Kuková
7 4 1 2 16:11 13
8. Kalnište
7 4 0 3 13: 9 12
9. Bukovce
7 2 1 4 10:20 7
10. Chotča
7 1 2 4 8:20 5
11. Mestisko 6 1 0 5 7:33 3
12. Lomné
7 0 1 6 3:24 1
13. Stročín
6 0 0 6 6:27 0
14. Miňovce
7 0 0 7 3:46 0
7. liga
Baňa - ŠK Orlík 6:0 (2:0)
Góly: Miroslav Gondek 3, Rastislav Tir-

ko 2, Ľuboš Staško, ŽK: 0 - E. Slavik
Tabuľka
1. Baňa
2 2 0 0 10: 0 6
2. Ladomirová 1 1 0 0 3: 0 3
3. Giraltovce 2 0 1 1 1: 5 1
4. ŠK Orlík
3 0 1 2 1:10 1
4. liga dorast
Bukovce - Miňovce 0:3 (0:0)
Góly: 0 - Samuel Červeňák 3
Koprivnica - Chotča 5:3 (2:1)
Góly: Roman Kačmár 2, Andrej Kačmar
Maďar, Andrej Pribiš 2 - Pavol Fečko 2,
Nikolas Kovaľ, ŽK: 0 - Pavol Fečko
Sitníky - Radoma 7:0 (6:0)
Góly: Šimon Babjarčík 2, Samuel Glovacký, Kristián Bodnár, Matúš Perát,
Jakub Sušinka, Róbert Doležal
3. liga žiaci A
Mestisko - Stročín 1:10 (0:6)
Góly: Dalibor Braja - Slávo Grundza 2,
Kevin Varecha, Ľuboš Sivák 4, Samuel
Varecha 3

Žiaci v kopačkách
V uplynulú sobotu svoje majstrovské stretnutia 4. kola II. ligy skupiny B Východoslovenského futbalového zväzu odohrali aj mladší a starší žiaci 1. FK Svidník.
Tu sú výsledky.
STARŠÍ ŽIACI U15
OFK Tatran Kračúnovce - 1. FK Svidník 3:1 (0:1)
V okresnom derby nás domáci predčili hlavne v koncovke. Naši chlapci nedokázali
ani z vyložených šancí skórovať. A tak domáci trestali a zaslúžene vyhrali. Jediný
gól našich chlapcov strelil Jurčišin.
Zostava: Bobák (36. Marko) - Rogoš (65. Šraga), Čeremuga, Hnat, Olejár - Kamenický, Baran, Luščík, Jurčišin - Volohda (50. Džurban), Šamko .
MLADŠÍ ŽIACI U13
FC Pivovar Šariš Veľký Šariš - 1. FK Svidník 1:5 (0:3)
V derby zápase mali svidnícki chlapci navrch. Po celý čas držali loptu na kopačkách, diktovali hru. Vytrvalo dobíjali prehustenú obranu domácich. Strelecky sa
premiérovo presadili Vlado Hij dvakrát a Matúš Fedák raz. Dva góly dal i Tobias
Cina.
Zostava: Marčišin - Moroz, Slivka, Olčák - Fedák, Cina, Cuprišin - Mihaľ, Porizanik,
striedali: Halaj, Kamenický, Hreško, Haluška, Hij, Lemak.
(tv)

Úradná správa č. 9 zo dňa 12. septembra 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
Oznamujeme klubom 6. ligy a 7. ligy DOUBLE STAR BET, že reklamné bannery od sponzora súťaže si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte OOFZ Svidník
a tieto umiestniť na svojich ihriskách počas sezóny.
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 6. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET, 4. kola 7. ligy DOUBLE
STAR BET, 1. kola 4. ligy dorastu a 1. kola 3. ligy žiakov
Schválila žiadosť TJ Družstevník Breznica o zmenu termínu domácich
stretnutí v jesennej časti 6. ligy DOUBLE STAR BET, stretnutia od 8. kola
21.9.2019 sa odohrajú v sobotu, poplatok 10,- Eur
Schválila žiadosť TJ Družstevník Koprivnica/OcFK Marhaň o zmenu miesta
domácich stretnutí dorastu v jesennej časti 4.ligy, stretnutia sa odohrajú v
Koprivnici, poplatok 5,- Eur
Schválila žiadosť ŠK Slovan Giraltovce o zmenu miesta stretnutí 5. a 6. kola
7. ligy DOUBLE STAR BET, stretnutia Giraltovce - Ladomirová a Giraltovce- V.
Orlík sa odohrajú v Lomnom, poplatok 10,- Eur
Kontumuje: stretnutie 2. kola Pohára predsedu OOFZ Ladomirová - Kalnište
4:1 na 0:3 kont., neoprávnený štart domáceho hráča na cudzí RP, do 3. kola
postupuje Kalnište, do pozornosti DK, poplatok 10,- Eur
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
DK OOFZ:
Trestá TJ Družstevník Ladomirová finančnou pokutou 70,-Eur za neoprávnený štart hráča na cudzí RP, podľa RS čl. 26, vedúceho družstva Ernest Cina
- 1048870 - DO pozastavením výkonu VD na 1 mesiac nepodmienečne od
12.9.2019, podľa DP čl. 53/1,3b, kapitána družstva Milan Džurban - 1108739

- DO pozastavením výkonu kapitána družstva na 1 mesiac nepodmienečne
od 12.9.2019, podľa DP čl. 53/1,3b, poplatok 10,- Eur
Trestá hráča OŠK Mestisko Ján Cina - 1356355 - DO pozastavením činnosti
na 1 mesiac nepodmienečne od 12.9.2019, podľa DP čl. 53/1,2b
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
KR a DZ OOFZ:
8. kolo 6. liga dospelí DOUBLE STAR BET - 22.9.2019 o 15.00 hod.:
Mestisko - Lomné (Michalko, Čonka - Holub), Chotča - Bukovce (Gonos,
Dovičák - Fiľarský), Miňovce - Kuková (Brendza, Sidorová - Mackanin),
Stročín - Kalnište (D. Špak, Rapač - Feč), Sitníky - Rovné (A. Špak, Mačuga,
Zápotocký - Šafranko), Lúčka - Tisinec (Ľ. Suchanič, Ličko - Vaško), Breznica
- Radoma (D. Špak, Ličko, Makarová - Burcák ) hrá sa v sobotu 21.9.2019
o 15.00 hod.
5. kolo 7. liga dospelí DOUBLE STAR BET - 22.9.2019 o 15.00 hod.:
Giraltovce - V. Orlík (Šugár) hrá sa v Lomnom
2. kolo 4. liga dorast - 21.9.2019 o 14.00 hod.:
Chotča - Sitníky (Brendza), Miňovce - Koprivnica (Dovičák), Lomné - Bukovce (Ličko).
2. kolo 3. liga žiaci skupina A - 21.9.2019 o 10.00 hod.:
Stročín - Tisinec (Šugár), Rovné - Mestisko (Makarová)
2. kolo 3. liga žiaci skupina B - 19.9.2019 o 17.00 hod.:
Kalnište - Lúčka (Michalko)
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník
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HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA Po dvoch kolách výhra vonku a prehra doma
Nová sezóna mužskej hokejbalovej extraligy sa začala už v
sobotu 7. septembra, a to znamená, že aj hokejbalisti HbK Lion
Svidník už majú za sebou dva zápasy.
V prvom kole sa Svidníčania
predstavili v Kežmarku a získali prvé
cenné tri body za víťazstvo.
MŠK Kežmarok - HbK Lion Svidník
4:6 (2:3, 2:3, 0:0)
Góly Svidníka: Štefan, Raschman

a Martin Džupina po 2.
Zostava: Dzúr - Findura, Habovčík,
Martin Džupina, Štefkovič, Raschman, Kostyšák, Balogáč, Gulik, Vook,
Štefan, Pankuch.
V uplynulú sobotu 14. septembra

Dorastenci v akcii
Starší dorastenci U19 1. FK Svidník majú výrazný posun futbalovej kvality, ale
aj osobného života, k čomu prispel príchod P. Mihálika, ktorý svojou metodickou
odbornosťou mládež viditeľne posúva na popredné miesta III. ligy.
Mladší dorastenci U17 1. FK Svidník pod vedením trénera Pavla Olejára
a vďaka hre kapitána mužstva Mateja Makaru a jeho spoluhráčov svojimi
výsledkami, ale hlavne výkonmi, ktoré predvádzajú, robia radosť klubu. Nové
vedenie výrazne vylepšilo podmienky na prácu s mládežou, príchod Dr. Jozefa
Žáka, ktorý sa odvážil ísť týmto smerom, dáva záruku, že o budúcnosť futbalu
vo Svidníku sa pri takejto práci s mládežou nemusíme báť. Mladí chlapci robia
dobré meno nielen klubu, ale i rodičom a školám, ktoré navštevujú. Ukazujú
sa nám strelci, ako napríklad Peter Kamenický či Matej Bučko, ktorí sú na
popredných priečkach strelcov III. dorasteneckej ligy. Vyzdvihnúť treba aj
ďalších hráčov, o ktorých v blízkej budúcnosti ešte určite budeme počuť.
Spišská Belá - 1. FK Svidník 0:6 (0:3)
Góly: Bučko 3, Peter Kamenický 2, Harakaľ 1.
Dorastenci 1. FK Svidník: Jánošik, Haluška, Janek, Makara, Štefánik, Šimco,
Černej, Pančák, Mišo Kamenický, Bučko, Peter Kamenický, Harakaľ, Kurila,
Žolták, Bajcura, Ferenc, Šamko.
Len tak ďalej, chlapci, do tvrdej a zodpovednej roboty!
Pavol Oleár, tréner

boli na programe zápasy 2. kola.
Hokejbalisti Svidníka hrali v domácej
GMT projekt Aréne a po predĺžení
podľahli Komete Vrútky.
HbK Lion Svidník - Kometa Vrútky
4:5 pp (0:2, 1:2, 3:0 - 0:1)
Góly Svidníka: 23. Raschman
(Džupina. Štefan), 36. Vook (Habovčík, J. Pankúch), 38. Rímsky
(Sabol, Štefan), 39. Džupina (Štefan,

Raschman).
Zostava: Kalis - Cifranič, Rímsky,
Habovčík, Raschman, Vook, Sabol,
Balogáč, Štefan, Lamač, J. Pankúch,
Štefkovič, Džupina.
Najbližšie hrajú hokejbalisti HbK
Lion Svidník opäť na domácej pôde.
V sobotu 28. septembra o 13. hodine
vo svojej GMT projekt Aréne privítajú
Nitrianskych Rytierov z Nitry. (pn)

112. (Podduklianske o)svetové kino
25. septembra o 19. hodine
SVETOZÁR STRAČINA
O filme:
Výnimočný umelec, ktorý sa spoľahlivo vymyká akémukoľvek „priečinkovému“ zaradeniu. Bohém, ktorý
bytostne vnímal a rozvíjal autentický
folklór. Skladateľ, ktorého hudobné
kompozície nadchýnajú aj tých, ktorí
sa folklóru vyhýbajú. Zanechal po
sebe ohromné dielo a nezameniteľný
odkaz, ktorý nemá nasledovníkov.
Stračina ostáva rébusom, ktorého
hľadanie tajničky pokračuje.
Réžia: Pavol Barabáš, žáner: dokument, Slovensko, 2019, 68 min.,
MP: 12+, vstup: 3€/s preukazom
FK: 2 €
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE:
16. septembra: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v SAD)
17. septembra: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
18. septembra: lekáreň AVENA (MUDr. Pribulu 798/10; bývalá mikrobiológia)
19. septembra: lekáreň U SV. PETRA A JAKUBA (MUDr. Pribulu 149)
20. septembra: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
21. septembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
22. septembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
21. a 22. septembra: MUDr. M. Jánošík - MUDr. Pribulu 148 vo Svidníku.
Kontakt: 054/752 09 01.
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 16. septembra: 6.15 hod.: 1. ČAS, 6.30 hod.: † Mária, Jozef, 18.00
hod.: * Helena, Utorok 17. septembra: 6.00 hod.: Kláštor sestier Baziliánok,
12.00 hod.: † Anna, 18.00 hod.: *Anna s rod., Moleben bl. P. Pavlovi Gojdičovi, Streda 18. septembra: o 6.30 hod.: † Jozef, Anna, 18.00 hod.: † Ján,
Anastázia, Ježišova modlitba, Štvrtok 19. septembra: 7.30 hod.: Csl. sv. lit.
s panychídou, † ALEXANDER PAVLOVIČ, 12.00 hod.: * Michal s rod., 17.15
hod.: Ruženec za závislých, 18.00 hod.: † Anízia, Vasiľ, 20.00 hod.: Tichá
adorácia s požehnaním, Piatok 20. septembra: 6.30 hod.: * Maroš, Lucia,
Zora, Alexandra, 18.00 hod.: † Jozef, Sobota 21. septembra: 8.00 hod.: †
Ján, Anna, 15.30 hod.: Sobáš s liturgiou, 15. NEDEĽA PO ZSD., HLAS. 6, 22.
septembra: 7.00 hod.: Ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Farské spoločenstvo
slov. lit., 10.30 hod.: * Anna, Mikuláš csl. lit., 14.30 hod.: Večiereň + korunka
k BM.
Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná
Pondelok 16. septembra o 18. hod.: Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra
a Helenu, Utorok 17. septembra o 7. hod.: + Peter K., Streda 18. septembra o
17.45 hod.: Moleben k Presv. Bohorodičke; o 18.00 hod.: + Viktor, Štvrtok 19.
septembra o 7.00 hod.: + Michal, Piatok 20. septembra o 17.45 hod.: Moleben
k Presv. Bohorodičke; o 18.00 hod.: + členov arcibratstva sv. ruženca, Sobota
21. septembra o 7.00 hod.: + Jolana, Jozef, Nedeľa 22. septembra o 9.00
hod.: za farnosť; o 14.00 hod.: modlitba ružencov.
Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej ulici
2042 vo Svidníku: Štvrtok 19. septembra o 18. hod.: Náš kresťanský život a
služba: - Hebrejom 11 kap., - Dôležitosť viery, - Hebrejom 11:33-38 - Vďaka
viere Boží služobníci v minulosti dokázali zvládnuť aj náročné situácie, - Čo
som sa z čítania Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, o 19. hod.: Zborové štúdium Biblie: Ako si Ježiš udržiaval silnú lásku k Jehovovi, Nedeľa
22. septembra o 9.30 hod.: Verejná biblická prednáška: Využívaj vzdelanie
na Jehovovu chválu, Hlavné myšlienky: - Vzdelanie je dôležitou súčasťou
kresťanského života, - Kde a kedy začať so vzdelaním?, - Základné ciele
vyrovnaného vzdelania, - Ako Jehova vyučuje svoj ľud, - Využívaj vzdelanie
tak, aby si prinášal česť najväčšiemu učiteľovi.

o d 16 . s e p t e m b r a 2 01 9
SCHOENWALDOVÁ, Sophie:
Veľké čistenie zubov v ZOO.
Bratislava, Ikar 2019. nestr.
Po zoologickej záhrade sa
šíri zápach, pretože si nikto
neumýva zuby! Riaditeľ ZOO
Alfréd Verva dostane nápad.
Pošle ježka Ignáca Mentolku
na odvážnu misiu. A basta! Ešte
lepšie - pasta! Stačí zubná pasta
na ježkovom chrbte a môže sa
dať do práce. Od rána do večera
Ignác drhne, leští a čistí veľké,
malé i špicaté zuby. Zažije pri
tom najväčšie dobrodružstvo vo
svojom živote. Milý príbeh, ktorý
deti nadchne, rozosmeje a najmä povzbudí, aby sa pravidelne
starali o svoje zúbky. Kniha je
určená pre deti od 3 rokov.

PAVLÍKOVÁ, Eva (17.9.1960-)
Slovenská herečka sa narodila 17.9.1960 v Košiciach. Divadlo začínala hrať
v malom divadelnom štúdiu v Košiciach. Vyštudovala herectvo na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave. Hrala v mnohých inscenáciách, napr. vo
Feldekovej hre Utekajte slečna Nituš! Svoje spevácke a tanečné schopnosti
využila v muzikáloch Malý obchod hrôzy, Fidlikant na streche, Báthoryčka,
Adam Šangala a Kabaret. Príležitostne hosťuje v bratislavských muzikáloch
Pokrvní bratia a Donaha. Taktiež účinkovala v muzikáli Mníšky v Teátro Gedur.
V roku 2011 stvárnila životom zničenú matku vo videoklipe skupiny Horkýže
slíže. Jej mladší brat Peter bol členom českej skupiny Yo Yo Band. Eva Pavlíková je vydatá, má dcéru Katarínu, ktorá pôsobí ako pesničkárka.

SILLANPÄÄ, Frans Eemil (16.9.1888-3.6.1964)
Fínsky spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 1939. Narodil sa
v rodine roľníka, študoval prírodné vedy a od roku 1913 pôsobil ako slobodný
spisovateľ. Spočiatku písal v duchu škandinávskeho prírodného romantizmu pod vplyvom Hamsuna (Život a slnko). Neskoršie romány z vidieckeho
prostredia sú skeptickejšie (Zbožná bieda, Mužova cesta). Medzinárodne sa
preslávil románom Nuorena nukkunut (Zomierala mladá), ktorý napísal v roku
1931. Identita ľudských a prírodných zákonov je základným mottom aj ďalších
románov Letná noc, August. Medzi ďalšie diela autora patria poviedky Moja
drahá vlasť a Zo dna rieky. Dielo Sillanpääho sa skladá predovšetkým z cyklov
rozprávok, fejtónov a noviel. Ako prvý z fínskych autorov v nich zachytil na
pozadí bohatého deja prírodnú lyriku bez metafor a symbolizmu.

Veštkyňa Tamara hovorí priateľovi:
- Ďakujem za pozvanie na sobotný
tanečný večierok, ale musím sa dopredu
ospravedlniť.
Žiaľ, v piatok sa potknem a zlomím si nohu.
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Čo premieta Kino Dukla?
RAMBO: POSLEDNÁ KRV
PIATOK 20. SEPTEMBRA O 20. HODINE

Zostáva ešte jeden boj
Réžia: Adrian Grunberg • Hrajú: Sylvester Stallone, Paz Vega, Joaquín
Cosio, Yvette Monreal, Óscar Jaenada, Sheila Shah, Sergio Peris-Mencheta,
Adriana Barraza, Jessica Madsen, Owen Davis, Manuel Uriza
Ešte raz, naposledy a osudovo prichádza do kín John Rambo v podaní
Sylvestra Stalloneho. Piatym dielom Rambo: Posledná krv uzavrie takmer
štyridsať rokov dlhý príbeh legendárnej akčnej postavy. Po neľútostných bojoch v džungli a púšti sa dej
zavŕši tam, kde sa v snímke Prvá krv začal. Doma v
Amerike. Nakoniec ho aj tu doženie minulosť. Rambo
bude nútený oprášiť svoje schopnosti a vydať sa na
cestu krvavej pomsty.
John Rambo sa konečne vrátil domov. Usadil sa
na ranči v Arizone a démonov zo svojej zabijackej
minulosti sa snaží vyhnať pokojným životom kovboja
v americkom zapadákove. Nájde si aj niekoľko ľudí,
ktorých má rád a na ktorých mu záleží. Má šancu
dosiahnuť vnútorný pokoj. A práve obyčajný pocit,
že má konečne pre čo žiť, ho neľútostne vráti tam,
odkiaľ sa snaží utiecť. Do sveta zabíjania.
Dcéra jeho dávneho priateľa totiž nedbá na výstrahy a vydá sa za hranice
do Mexika, kde ju unesie miestna mafia. Únosy dievčat na nútenú prostitúciu
robia zločinci v Mexiku bežne, v tomto prípade však majú obrovskú smolu.
„Ide k vám smrť a neexistuje nič na svete, čo by vám pomohlo zastaviť ju,“
hovorí John Rambo pokojne a s rozmyslom smerom ku gangu mexického
drogového kartelu. Každý, kto o Rambovi niekedy počul, vie, že nie je dôvod
neveriť mu. Boh pozná zľutovanie, John nie.
Prvýkrát s krátkymi vlasmi, prvýkrát bez čelenky, prvýkrát u seba doma,
prvýkrát unavený. Zato stále s lukom a ikonickým nožom. Kruh sa uzatvára.
John Wick a ďalší zabijaci dneška sú síce elegantní a cool. Ale toto je Rambo,
ktorý aj na zemi dokáže rozpútať peklo.
Prvé zábery z filmu, ktoré Sylvester Stallone osobne predstavil na festivale
v Cannes, vzbudili veľké očakávania. Atmosféra, boj s vlastnou minulosťou
a dôraz na samotnú postavu sľubujú skutočne dôstojnú rozlúčku s filmovou
sériou a postavou, ktorá sa stala skoro synonymom žánru akčného filmu.
Vďaka vykresleniu zlomeného zabijaka, ktorý stratil svoju silu, sa viacero
ľudí nebojí porovnávať posledného Ramba s nadšene prijatým Loganom.
Logická otázka teda znie: Zostane John Rambo nažive aj potom, ako bude
preliata posledná krv?
Triler, Akcia, 100 minút, české titulky, vstupné: 5 eur

AD ASTRA
SOBOTA 21. SEPTEMBRA O 20. HODINE

Brad Pitt putuje na vonkajší okraj slnečnej sústavy, aby zastavil hrozbu pre život
na Zemi. Objavuje tam tajomstvá, ktoré
spochybňujú povahu ľudskej existencie
a naše miesto vo vesmíre.
Réžia: James Gray • Scenár: James
Gray, Ethan Gross • Kamera: Hoyte Van
Hoytema • Hudba: Max Richter • Hrajú:
Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Ruth Negga, Ravi
Kapoor
22. storočie. Umelá inteligencia je integrovaná do všetkých priemyselných
odvetví, Mesiac a Mars sú kolonizované, ľuďmi osídlené satelity obiehajú
okolo Neptúnu, najvzdialenejšej planéty slnečnej sústavy. Na Zemi sa stavia
nová babylónska veža. Je to anténa, ktorej koniec dosahuje až do vesmírneho
priestoru a ktorá má slúžiť k vyhľadávaniu inteligentného mimozemského
života.
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Tím budujúci túto gigantickú stavbu vedie Roy McBride (Brad Pitt). Astronautom sa stal vďaka svojmu otcovi (Tommy Lee Jones), ktorý bol veliteľom
výskumnej expedície projektu Lima. Aj jej úlohou bolo pátrať po vyspelom mimozemskom živote a pred dvadsiatimi rokmi zmizla kdesi v útrobách vesmíru.
Teraz je Zem postihnutá celou radou nečakaných katastrof, ktoré zasiahnu aj
stavbu gigantickej antény. Americké spravodajské služby sa domnievajú, že
Royov otec stále žije a ohrozenie Zeme má pôvod v explóziách, ku ktorým
dochádza u planéty Neptún a súvisí s projektom Lima. Roy je vyslaný na
vesmírnu misiu vedúcu cez Mesiac a Mars až k vonkajšiemu okraju slnečnej
sústavy, aby tu svojho otca našiel. Jeho cesta však odhalí tajomstvo spochybňujúce samotnú podstatu ľudskej existencie a jej miesta vo vesmíre.
Názov filmu sa odvoláva na známe heslo Per Aspera Ad Astra, čo v preklade
znamená Cez prekážky ku hviezdam. A preto si neľahkú úlohu zadal aj režisér filmu James Gray: "Mojím cieľom je vytvoriť tu najrealistickejšiu verziu
vesmírneho cestovania, akú kedy bolo možné vďaka filmu zažiť." Aj preto za
kamerou stál jeden z najpovolanejších, Hoyte Van Hoytema, ktorý vytvoril
obrazovú stránku takých filmov, ako sú Interstellar, Spectre alebo Dunkirk.
Triler, Scifi, slovenské titulky, 124 minút, vstupné: 5 eur

ANGRY BIRDS VO FILME 2
NEDEĽA 22. SEPTEMBRA O 16. HODINE

Red, Bomb a Chuck sa vracajú v pokračovaní populárnej rozprávky.
Réžia: Thurop Van Orman, John Rice • Scenár: Peter Ackerman • Producent: John Cohen • Hudba: Heitor
Pereira • Hrajú: Jason Sudeikis, Bill
Hader, Josh Gad, Danny McBride,
Peter Dinklage, Awkwafina • Dabbing:
Peter Sklár, Dano Dangl, Peter Marcin,
Vladimír Kobielsky, Petra Polnišová,
Dušan Szabó
Okrem vtáčieho Píplandu a sveta ich
úhlavných nepriateľov Krochkáčov
existuje aj záhadný tretí ostrov, ktorého obyvatelia predstavujú pre všetkých
novú hrozbu. Ak sa chcú ochrániť, musia sa odvekí súperi spojiť a spolupracovať. Z najhorších nepriateľov je tak ešte horší tím...
Animovaný, komédia, rozprávka, slovenský dabing, vstupné: 5 eur

FLORENCINO KNÍHKUPECTVO
Nedeľa 22. septembra o 20. hodine

„Knižná revolúcia v ospalom mestečku“
Anglicko 1959. Do malého ospalého mestečka východného Anglicka prichádza Florence Green, ktorá je aj napriek odporu kultivovanej, no bezohľadnej
miestnej opozície, rozhodnutá otvoriť svoje kníhkupectvo.
Film je nakrútený podľa predlohy románu Penelope Fitzgerald The Bookshop,
ktorého príbeh sa odohráva v r.1959. Florence Green - vdova, stále plná
života - sa rozhodne otvoriť
prvé kníhkupectvo v ospalom prímorskom anglickom
mestečku. Bojuje s depresiou, chladom a značnou
apatiou miestnych obyvateľov. Sama sa snaží vytvoriť
a priniesť niečo nové, v čom
sa jej čoskoro začína dariť
a jej život sa pomaly mení k
lepšiemu. Systematicky sa
snaží “vychovať“ tak trochu obmedzených miestnych obyvateľov, ktorí vďaka nej nachádzajú cestu k najlepšej súčasnej literatúre, vrátane Nabokovej
škandalóznej Lolity a knihy 451 stupňov Fahrenheita od Raya Bradburyho,
ktoré im začínajú otvárať oči a prebúdzať emócie.
Florencine aktivity a angažovanosť jej časom prinášajú spriaznenú dušu a
spojenca v postave pána Brundisha. Táto spoločenská revolúcia jej však
postupne vytvára aj zúrivých nepriateľov: vyvoláva nevraživosť u miestnych
obchodníkov...
Dráma, 113 minút, české titulky, vstupné: 5 eur
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