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Na udalosti v novembri 1989
Pozor
vo Svidníku
na zmenu
dopravného značenia sme sa pozreli
pri Bille!
v mestskej kronike
Tradičné Predvianočné predajné trhy
priniesli stretnutia priateľov,
nákupy, hudbu, spev,

ale i šťastie
v žrebovanej
tombole
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Rekonštrukcia križovatky pri Lidli, Bille a Kauflande zmenila dopravnú situáciu
Asi tristometrový úsek cesty cez Svidník na Ulici Sovietskych
hrdinov je konečne opravený. Postarala sa o to stavebná spoločnosť stavajúci obchodný reťazec Kaufland.
Pripomeňme, že k takejto dohode kompetentní dospeli už dávno, keď
Kaufland vôbec prišiel so zámerom postaviť vo Svidníku svoju prevádzku.
Potrebovali totiž aj rozšíriť cestu a upraviť križovatku. V tom čase však cestu
cez mesto z eurofondov rekonštruovala Slovenská správa ciest a ak by zrekonštruovala aj predmetný úsek, Kaufland by potom do nej niekoľko rokov
nemohol zasiahnuť. Slovenská správa ciest preto úsek cesty popred Billu
vyňala z projektu s tým, že ho neskôr dokončí Kaufland. Ten sa však nepúšťal
nielenže do opravy cesty, ale ani do výstavby svojej prevádzky vo Svidníku.
Toto už ale po takmer piatich rokoch konečne neplatí. Kaufland stavajú a
firma už zrekonštruovala aj cestu i priľahlú križovatku, na ktorej sa podľa
platného projektu počíta so svetelnou signalizáciou, teda so semaformi. Po
zrekonštruovaní cesty a križovatky však miestni predsa len prišli na problém.
„Zistil som, že do firmy sa nemôžem dostať, ani všetci ostatní, ktorí sme na
tejto strane, lekári, ambulancie, musia ísť povinne v úvodzovkách nakúpiť,
ja napríklad niekoľkokrát denne,“ kritizoval zrealizované dopravné značenie
podnikateľ Vladimír Kočan, ktorý má svoju firmu v priestoroch po ľavej strane
cesty smerom k nemocnici či k budúcemu vchodu do areálu Kauflandu. Keď
totiž autom vojdeme na opravenú cestu, doľava odbočiť nemôžeme. „Nie je to
možné, je tu dvojitá plná čiara,“ poznamenal náhodne oslovený Svidníčania,
ktorý okolo staveniska Kauflandu prechádzal. Inštruktor autoškoly Radoslav
Poperník situáciu vysvetlil podrobnejšie.
„Pokiaľ sú minimálne dva jazdné pruhy v jednom smere, musia byť oddelené
dvojitou súvislou čiarou, no a túto čiaru, samozrejme, nesmiete presahovať ani
odbočovať cez ňu.“ Kritiku miestnych si vypočuli stavbári, policajti aj mestskí
radní. Odborník na dopravu ju na jednej strane chápe, no zároveň odmieta.
„Takéto značenie, hoci možno na pohľad je divné, je v poriadku. Sú aj takto
riešené križovatky. Keď máte minimálne dva jazdné pruhy v jednom smere, tak
niekedy, keď je čerpacia stanica na ľavej strane, tak na ňu sa nedá odbočiť,
musíte si hľadať čerpaciu stanicu na pravej strane. A napokon takúto situáciu
máme vo Svidníku aj pri kruhovom objazde,“ podotkol Radoslav Poperník. Aj v
tomto prípade pri budúcom Kauflande vo Svidníku motoristom neostáva nič iné,

len sa riadiť dopravným značením. „Zákazníci musia ísť na novovybudované
parkovisko, tam sa musia nejakým spôsobom otočiť a cestou späť sa môžu
zastaviť v týchto prevádzkach.“ PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová potvrdila, že podnety ľudí berú na vedomie, no budú si musieť zvyknúť.
Priestor v lokalite totiž iné riešenie neumožňuje. Situáciu priamo na mieste
riešili aj policajti a úradníci zo svidníckeho Mestského úradu a predbežný záver
je taký, že na parkovisku obchodného reťazca sa zrejme motoristi napokon
otáčať nebudú musieť. Podľa predbežných dohôd by v priestore pri závore
pred vstupom do areálu nemocnice mali vybudovať priestor, aby sa vodiči mohli
otočiť. „Nebudú sa musieť otáčať na veľkom priľahlom parkovisku obchodného
reťazca, ale budú sa môcť otočiť v menšom úseku práve daného otočiska,“
vysvetlila PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.
Na spomínanej križovatku pri Lidli či záhradnom centre už dokončili nielen
vodorovné dopravné značenie, ale aj zvislé, a to zmenilo dopravnú situáciu aj
pre tých, ktorí prichádzajú nakupovať do Billy. Odbočiť na parkovisko pri tomto
obchodnom reťazce môžete z hlavnej cesty pri predajni železiarstva, ale aj na
uvedenej križovatke pri záhradnom centre, no z tejto strany je na parkovisko
pri Bille jednosmerná premávka. Vychádzať z parkoviska pri Bille môžete len
pri železiarstve. Pripomeňme ešte, že Kaufland by mali vo Svidníku otvoriť v
druhej polovici februára.
(ps)

Po zrekonštruovaní cesty a križovatky však miestni
predsa len prišli na problém. Zrealizované dopravné
značenie kritizoval aj podnikateľ Vladimír Kočan
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Mestský parlament sa zíde neplánovane, požiadali o to šiesti poslanci
Svidnícki mestskí poslanci sa zídu na neplánovanom zasadnutí.
Rokovať budú v utorok 12. novembra v Dome kultúry vo Svidníku a diskutovať budú o stravovaní v základných a materských
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Primátorka Marcela Ivančová zasadnutie zvolala na žiadosť šiestich poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svidníku - Kataríny Sivákovej, Pavla Olejára,
Petra Pilipa, Kamila Beňka, Adriána Labuna a Jána Vooka.
Ako informovala poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Katarína
Siváková, so žiadosťou o zvolanie neplánovaného zasadnutia sa na primátorku
obrátili preto, že od 1. septembra 2019 platí pri stravovaní žiakov v školských
jedálňach nový spôsob financovania zo strany štátu, ktorý však školské
jedálne v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník nemôžu aplikovať. „Požiadali sme o vypracovanie návrhu zmeny príslušného Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Svidník, ktorá je podľa riaditeliek základných
škôl nevyhnutná na to, aby bolo financovanie stravovania žiakov zosúladené
s platnými predpismi,“ povedala poslankyňa Katarína Siváková.
Termíny a lehoty potrebné na riadne schválenie Všeobecne záväzného nariadenia pritom kolidujú s termínom, v ktorom má primátorka podľa zákona neplánované zasadnutie mestského parlamentu zvolať. Poslanci preto v návrhu
programu majú Návrh zmeny VZN mesta Svidník č. 2/2019, ktoré má predložiť
vedúca kancelárie primátorky mesta Svidník Erika Červená, no na utorkovom

zasadnutí ho nebudú môcť schváliť, keďže neuplynula dostatočná lehota, ktorá
je stanovená na jeho zverejnenie a prípadné pripomienkovanie.
Poslanci žiadajúci zvolanie neplánovaného zasadnutia podľa ich slov o
termínoch veľmi dobre vedia, svojou žiadosťou chceli poukázať na potrebu
prijatia takéhoto dokumentu. „Podľa našich informácií na to riaditeľky škôl
upozorňovali dlhšie, nové normy súvisiace s financovaním stravovania žiakov
platia od 1. septembra a mnohé slovenské mestá a obce, aj v okolí Svidníka
majú s nimi zosúladené svoje nariadenia tak, že im platia od 1. septembra,“
dodala poslankyňa Katarína Siváková.
PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová potvrdila, že neplánovaným
zasadnutím mestského parlamentu sa minulý týždeň zaoberali aj členovia
Mestskej rady, no o záveroch neinformovala. Poslanci sa zídu v utorok 12.
novembra o 14. hodine v priestoroch v Dome kultúry na poschodí a prvýkrát
budú používať elektronické hlasovacie zariadenia.
(ps)

Primátorka Marcela Ivančová zasadnutie zvolala na žiadosť šiestich poslancov Mestského zastupiteľstva
vo Svidníku - Kataríny Sivákovej, Pavla Olejára, Petra Pilipa, Kamila Beňka, Adriána Labuna a Jána Vooka

V akom stave je poslancami schválená rekonštrukcia ciest a chodníkov?
V ostatných týždňoch vo Svidníku prebiehali opravy menších
úsekoch miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré realizovali
Technické služby mesta Svidník.
Podľa slov PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej boli vykonané
práce na oprave chodníka na Ul. Gagarinovej, na Ul. Karpatskej a plánovaná
je oprava na Ul. 8. mája, prístupová cestička k mostu. „V plnom prúde je dlho
očakávaná rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ul. Duklianskej. Pracovníci
TS Svidník v polovici októbra zlikvidovali nevyužívanú spevnenú plochu, ktorá
prinesie po rekonštrukcii ďalších cca 5 parkovacích miest.
Súbežne sa do prác pustila firma EUROVIA SK, a.s., ktorá opravila aj úseky
na Nábrežnej ulici, práve začali práce na prepojení Mierovej a Pod lesom a
budúci týždeň sa pristúpi k realizovaniu chodníka zo zámkovej dlažby na

Ul. Sov. hrdinov. Spolu skoro 2 000 metroch štvorcových v našom meste v
hodnote 95 534,08 €,“ informovala Kristína Tchirová. Pripomeňme, že ide
o rekonštrukcie, ktoré schválili poslanci Mestského zastupiteľstva. Úsek na
Duklianskej ulici má už zrealizovaný nový chodník a vstupy do vchodov, prebiehajú práce na vybudovaní novej komunikácie a parkovacích miest. Spolu
je to viac ako 1 300 metrov štvorcových na tejto ulici.
Z dôvodu predchádzania zdržiavania sa vody na problematickom úseku vybudovala firma aj novú kanalizačnú vpúšť. „Budúci týždeň bude vyhodnotená
súťaž na realizáciu opráv na Ulici Dlhej v rozsahu 490 metrov štvorcových,“
dodala ešte Kristína Tchirová s tým, že aj na tejto ulici by mali byť práce
zrealizované ešte tohto roku.
(ps)
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PARLAMENTNÉ VOĽBY BUDÚ 29. FEBRUÁRA
- dokedy treba požiadať o voličský preukaz? ako voliť zo zahraničia?
V parlamentných voľbách budeme voliť v sobotu 29. februára
2020 od 7. do 22. hodiny. Rozhodol o tom predseda Národnej
rady SR Andrej Danko, ktorý konanie volieb vyhlásil. V týchto
voľbách možno voliť nielen z miesta svojho bydliska, dá sa voliť
zo zahraničia.
Voliť poslancov do Národnej rady SR môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania parlamentných volieb dovŕšil 18 rokov. Vo
volebnej miestnosti musí volič predložiť občiansky
preukaz. Ak volí v inom volebnom okrsku ako v tom,
v ktorom bol pôvodne zapísaný, musí predložiť aj
hlasovací preukaz.
Pred odchodom za plentu mu členovia volebnej
komisie odovzdajú hlasovacie lístky s názvami a
číslom politických strán, ktoré kandidujú. Do obálky
sa vkladá jeden hlasovací lístok, na ktorom možno
zakrúžkovať najviac štyroch kandidátov.
Ak nepoužité alebo zle vyplnené lístky človek
vynesie z volebnej miestnosti von, hrozí mu pokuta
33 eur.
Ak človek vopred vie, že v deň konania volieb
sa nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu,
môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.
S hlasovacím preukazom môže odvoliť kdekoľvek
na Slovensku. Požiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu môže volič osobne najneskôr posledný
pracovný deň pred konaním volieb v úradných
hodinách obce, čo je 28. február. Požiadať sa dá
aj listom či elektronicky tak, aby žiadosť prišla obci
najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania
volieb. Posledný možný termín je teda 10. február.
Mestá a obce zverejnia na svojom webe elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Žiadosť musí
obsahovať meno a priezvisko voliča, rodné číslo,

štátnu príslušnosť, adresu trvalého bydliska a adresu, na ktorú mu obec zašle
hlasovací preukaz. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, musí poslať
žiadosť o voľbu poštou na ministerstvo vnútra najneskôr 50 dní pred konaním
volieb, čo je 10. januára. K žiadosti musí doložiť fotokópiu cestovného pasu
alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Ministerstvo mu najneskôr 25. januára na adresu miesta pobytu v cudzine pošle
obálku s odtlačkom úradnej pečiatky ministerstva vnútra, hlasovacie lístky a
návratnú obálku. Tá musí byť označená heslom „Voľba poštou.“ Poštovné
uhrádza volič. Jeho hlas bude uznaný, ak hlasovací
lístok doručí ministerstvu najneskôr 28. februára. Aj
volič s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý bude v
čase volieb v inej krajine, musí žiadosť doručiť do 10.
januára, nie však ministerstvu, ale obci, kde má trvalý
pobyt. Ďalšie termíny sú totožné ako u voliča, ktorý
trvalý pobyt nemá.
Pripomeňme, že za poslanca môže byť zvolený
občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na
Slovensku, ktorý v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov. Nesmie byť právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, nesmie
byť vo väzení a musí byť spôsobilý na právne úkony.
Kandidovať do parlamentných volieb môže registrovaná politická strana. Musí však mať dvojnásobný počet
členov ako nominuje kandidátov, alebo najmenej 45
členov v najvyššom orgáne strany. Kandidátne listiny
musia strany podať najneskôr 1. decembra zapisovateľovi štátnej komisie. Na každej kandidátke môže byť
najviac 150 ľudí. Ku kandidátke musí strana pripojiť
potvrdenie o zaplatení volebnej kaucie 17-tisíc eur.
Štátna komisia žrebovaním pridelí číslo na označenie
kandidátnej listiny každej strany. Strana alebo kandidát môžu najneskôr 27. februára svoju kandidátku
alebo kandidatúru stiahnuť.
(ps, foto: ilustračný záber)

Na cudzom a pod vplyvom Mesto chystá jednodňové Vianočné trhy
57 ročný Stropkovčan (narodený v Českej republike) sa dopustil trestného činu neoprávnené užívanie cudzieho motorového
vozidla, ako aj trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej
látky.

Z uvedených skutkov mu bolo vznesené obvinenie, ak sa mu vina preukáže,
hrozí mu trest odňatia slobody až na dva roky.
Ľuboš v pondelok 4. novembra podvečer ako vodič
viedol osobné motorové
vozidlo zn. Škoda Superb
v Stropkove - časť Sitník.
Na tom by nebolo nič protizákonné, keby tak konal so
súhlasu majiteľa auta. Čo
sa nestalo.
Ľuboš ďalej pri otáčaní s
vozidlom narazil do oplotenia jedného z rodinných
domov. Policajná hliadka na
mieste vodiča podrobila okrem iného aj dychovej skúške a ďalší problém, jej
výsledok bol negatívny. Dosiahol hodnotu 0,70 mg/l miligramov etanolu na liter
vydychovaného vzduchu. Tento vodič bol na mieste zadržaný, bol obmedzený
na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
Jazda na vozidle bez súhlasu majiteľa auta, nabúranie do oplotenia a nakoniec zistený alkohol, keď sa darí, tak sa darí!
(krpz, foto: ilustračný záber)

Predvianočné predajné trhy máme za sebou, no Mestský úrad
vo Svidníku intenzívne pracuje aj na príprave vianočných podujatí.
Ako nás informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, vianočné
obdobie prinesie tradičné podujatia ako Mikuláš, počas ktorého v meste rozsvietia výzdobu. „Chystáme aj jednodňové
Vianočné trhy, ktoré budú tento rok 18.
decembra. Chceli by sme spojiť krásnu
atmosféru Vianoc s charitatívnym účelom.
Pripravujeme predaj ručne vyrábaných
predmetov, do ktorého chceme zapojiť
školy a inštitúcie v meste a rovnako predaj
potravinového sortimentu s výťažkom na
charitu.
V programe vystúpia deti materských škôl
a žiaci základných škôl i ZUŠ Svidník,“
informovala Kristína Tchirová, ktorá zdôraznila aj to, že každý rok počas vianočného
obdobia sa mesto snaží skrášliť verejné priestranstvá najmä v centre mesta
niečím zaujímavým. „Tento rok pracujeme na zabezpečení laserovej svetelnej
animácie, ktorá by mohla byť príjemným menším oživením centra. Zároveň
chceme použiť multifunkčnú konštrukciu z jari, ktorá bola ozdobou na veľkonočné sviatky a teraz nám poslúži na dotvorenie vianočnej atmosféry. Nie
sú to veľké investície, ale aj šetrnejším spôsobom sa snažíme dodať čaru
Vianoc vo Svidníku nový šmrnc,“ uzavrela PR manažérka mesta Svidník
Kristína Tchirová.
(ps)
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29. ročník Predvianočných predajných trhov
Tradičné Predvianočné predajné trhy sa tohto roku vo Svidníku konali už
po 29-ty krát. Počasie im síce príliš neprialo, no za to organizátori pripravili aj
vcelku zaujímavý sprievodný program. Okrem Speváckej skupiny Svidníčanka
či Svidníckych heligonkárov vystúpila aj hudobná skupina BANK BAND, ale aj
účastníci medzinárodného projektu v réžii svidníckeho Gymnázia DH. Zaujímavé a atraktívne boli aj ukážky, ktoré so svojim psíkom predviedla Marianna
Marusinová a takisto aj vystúpenie svidníckych mažoretiek Svitanky. Trojdňové
podujatie vyvrcholilo v sobotu predpoludním žrebovaním tomboly a spestrením

boli svidnícki dobrovoľní hasiči, ktorí predviedli svoju techniku a medzi Svidníčanmi robili aj osvetu pred vykurovaním v zimnom období.
(ps)

POĎAKOVANIE
Primátorka mesta Svidník Marcela
Ivančová touto cestou vyjadruje
úprimné poďakovanie všetkým, ktorí
sa podieľali na zorganizovaní a dôstojnom priebehu 29. ročníka predvianočných predajných trhov.
Úprimné poďakovanie patrí všetkým
sponzorom, ktorí nám aj tento rok
prispeli do tomboly hodnotnými vecnými cenami.
Za bezproblémový priebeh trhov
patrí poďakovanie OR PZ ODI, OR
PZ odboru poriadkovej polície SR vo
Svidníku, Mestskej polícii, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
vo Svidníku, ÚzS SČK a Požiarnemu
dozoru.
Nemalé úsilie si vyžiadalo
technické zabezpečenie trhov, čo opäť bezproblémovo
zvládli pracovníci Technických
služieb mesta Svidník.
Je namieste poďakovať
všetkým predajcom, ktorí
napriek nepriaznivému počasiu prišli do nášho mesta
a vydržali počas všetkých
troch dní.
Vďaka patrí všetkým remeselníkom ľudovej kultúry,
ktorých vôňu a čaro ľudového
remesla, ich šikovnosť a
zručnosť mohli návštevníci
obdivovať priamo pri návšteve stánkov.
Predajca áut značky ŠKODA

Š- Autoservis Stropkov, ktorý svojou
účasťou potešil všetkých milovníkov
krásnych a rýchlych áut, prispel k
spestreniu ponúkaného sortiment na
predaných trhov.
Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ktorí nám spríjemnili všetky
tri dni príležitostných trhov kultúrnym
programom.
V neposlednom rade poďakovanie
patrí všetkým občanom mesta Svidník
a jeho návštevníkom, ktorí napriek nepriaznivému počasiu prišli do nášho
mesta a využili možnosť nákupu na
predvianočných trhoch a spríjemnili
si záver týždňa návštevou tohto zaujímavého podujatia.
(msú)

Ktoré čísla vyhrali
v tombole?
1. SMART LED televízor - 01227; 2.
Kosačka - 00755; 3. Vysávač - 00521;
4. Kuchynský robot - 0726; 5. Kávovar
- 00781; 6. Vysávač - 01272; 7. Sada
hrncov - 00474; 8. Naparovacia žehlička - 01279; 9. Medovina rôznych
chutí - 00767; 10. Naparovacia žehlička - 01297; 11. 15xvstup do posilňovne KIM GYM - 00969; 12. Konzumné
v reštaurácii LOKAL - 00814; 13. Med,
medovina a výrobky z medu - 00727;
14. Dámska kabelka - 00885; 15.
Tokajské víno - 00570; 16. Podnos z
ružového porcelánu - 00195; 17. Darčekové balenie medoviny - 00998; 18.
Ručný parný čistiaci stroj - 00854; 19.
Prírodná kozmetika z medu - 00361;
20. Ručne šité náušnice - 01218; 21.
Tyčový mixér - 00834; 22. Praktický
balíček pre najmenších - 00343; 23.
Ručný mixér - 00787; 24. Rodinné balenie domácej obuvi - 00584; 25. Včelí
medovicový med a včelí peľ - 00845;
26. Kulmofén - 00499; 27. Bytový textil - 00511; 28. Toastovač - 00928; 29.
Rodinné balenie ponožiek - 00428;
30. Osobná váha - 00304; 31. Bytový
textil - 00986; 32. Praktický balíček
do kuchyne - 01222; 33. Rýchlovarná
kanvica - 01299; 34. Bylinné sirupy
- 01271; 35. Bylinný sirup a čaj 00572; 36. Bylinný sirup - 00447; 37.
Balíček kúpeľných oblátok - 00923;
38. Pánsky kožený opasok - 00105;
39. Koreniny - 00990; 40. Koreniny Koreniny - 01217.
Mesto Svidník ďakuje všetkým sponzorom, ktorí nám venovali tieto vecné
ceny. Výhru si môžete vyzdvihnúť do
20.12.2019 na Mestskom úrade vo
Svidníku, druhé poschodie, číslo dverí 220.
(msú)
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Pripomíname si pamätné obdobie rokov 1989 a 1990, ktoré prinieslo zmenu režimu
Udalosti spred 30-tich rokov podľa záznamov v kronike mesta Svidník
November je mesiac, keď si pripomíname pamätné udalosti z
roku 1989. Padol komunistický režim, pretože do ulíc vyšli študenti, ku ktorým sa pridali umelci i široká verejnosť. Udalosti vo
Svidníku v novembri 1989 neboli tak mimoriadne a silné ako v
Prahe či v Bratislave alebo v iných väčších mestách vtedajšieho
Československa, no nežnou revolúciou, ako udalosti novembra
1989 nazvali, žili aj ľudia pod Duklou.
30. výročie nežnej revolúcie si pripomíname práve tohto roku, tým dňom
D je 17. november, ktorý tentoraz pripadne na nedeľu. Nazreli sme do kroniky mesta Svidník a prinášame z nej to, čo do nej mestský kronikár vtedy
zapísal. Vyberáme nielen z novembra 1989, ale i z decembra a následne aj
z roku 1990.
Ešte v auguste 1989 do okresu Svidník prišiel rodák z Krajnej Bystrej Vasiľ
Biľak. V kronike mesta Svidník sa píše: „Počas rekreačného pobytu vo V.
Tatrách prišiel na skok do svojho rodiska člen ÚV KSČ Vasil Biľak. Jeho
prítomnosť v okrese využil vedúci tajomník OV KSS Jozef Bilas a pozval
ho na stretnutie s popredným funkcionárskym aktívom 2.8.1989. Po jeho
dvojhodinovom vystúpení mu odovzdala červené klinčeky k 72. narodeninám
tajomníčka OV SZŢ M. Fedorová.“
V októbri 1989 si Svidník a celý región pripomenuli 45. výročie Karpatskoduklianskej operácie. V predvečer výročia podľa kroniky mesta Svidník boli
pracovníci vtedajšieho Dukelského múzea ocenení Radom práce. „Prezident
republiky Gustáv Husák im ho udelil za významný prínos k rozvoju bojovných
tradícii a československo-sovietskeho priateľstva. Vyznamenanie odovzdal
riaditeľovi múzea Ivanovi Mindošovi predseda vlády SSR Pavol Hrivnák,“
uvádza sa v mestskej kronike.
No a prejdime k samotnému novembru 1989, teda k pamätným udalostiam
tak, ako ich zaznamenala kronika mesta Svidník. „Život v našom meste tak,
ako v celom našom štáte ovplyvnili udalosti zo 17. novembra 1989 v Prahe.
Študenti tam usporiadali pokojnú manifestáciu na počesť študenta - Jána
Opletala, ktorého pred 50-imi rokmi zavraždili nemeckí fašisti. Táto pokojná
demonštrácia bola brutálnym zásahom poriadkovými jednotkami ZNB a tzv.
červenými baretmi - oddielom zvláštneho nasadenia rozohnaná. Stačila iskra
a nastal výbuch. Začala sa vyslovovať nedôvera komunistickej strane, zdvihla
sa vlna demonštrácii a štrajkov za slobodu straníckych a štátnych funkcionárov.
Vznikli ľudové hnutia - v Čechách Občianske fórum, na Slovensku Verejnosť
proti násiliu. Na čele týchto hnutí boli predovšetkým študenti, umelci. Na
podporu oprávnených požiadaviek občianskych iniciatív bol aj v našom meste
zvolaný na pondelok 27.11.1989 výstražný dvojhodinový generálny štrajk. V
čase štrajku sa zišlo na námestí Slobody vo Svidníku asi 800 - 1 000 ľudí,
študentov, pracujúcich,“ uvádza sa v kronike mesta Svidník a ďalej v nej kronikár zaznamenal toto: „Najhlavnejšou požiadavkou sa stalo zrušenie Ústavy
ČSSR o vedúcej úlohe strany v spoločnosti. Po ďalších búrlivých dňoch podal
OV KSS a jeho predsedníctvo
demisiu na mimoriadnej okresnej
konferencii KSS dňa 9. decembra
1989. Na OV KSS bol vytvorený
akčný výbor, na čele ktorého stál
Jozef Bilas. Takto aj v meste sa
ukončilo obdobie monopolu jednej strany.“
Podľa informácií, ktoré nám z
archívnych dokumentov poskytol
riaditeľ Podduklianskej knižnice
vo Svidníku Kamil Beňko, už spomínaného 27. novembra 1989 sa
vo Svidníku konala demonštrácia
študentov a pracujúcich na podporu požiadaviek vysokoškolákov
a nových občianskych štruktúr
- Verejnosti proti násiliu a Občianskeho fóra. „1. decembra 1989
sa opäť konala demonštrácia
na priestranstve pred MsKS vo

Svidníku, na ktorej sa zúčastnilo vyše 800 občanov a vystúpilo 14 rečníkov.
Následne 8. decembra sa konal míting VPN vo Svidníku, kde sa pred MsKS
zišlo okolo 3 000 ľudí a požadovalo odstúpenie funkcionárov z okresných a
mestských štátnych orgánov a ich znovukonštituovanie,“ informoval nás na
základe archívnych dokumentov riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku
Kamil Beňko. Z jeho informácií na základe podkladov z archívu vyplýva, že
medzi rečníkmi na demonštráciách vo Svidníku boli okrem iných napríklad
Andrej Dudáš, či Ivan Magulák, ale trebárs aj Cyril Dudáš.
Aj vo Svidníku vznikol koordinačný výbor Verejnosti proti násiliu, ktorý sa
schádzal v zasadačke administratívnej budovy - bočný vchod od obchodného
domu Jednota, kde je dnes Denné centrum Mestského úradu pre seniorov.
Podľa údajov z kroniky mesta Svidník sformovaný koordinačný výbor VPN v
meste vystúpil 8.12.1989 s týmito požiadavkami: „Okamžité odstúpenie OV
KSS a jeho predsedníctva - odstúpenie predsedu, podpredsedu, tajomníka
OV NF SSR - odstúpenie MsV KSS vo Svidníku - odstúpenie skompromitovaných funkcionárov MsNV vo Svidníku - okamžité odstúpenie z funkcie
predsedu ONV a ostatných volených funkcionárov z vedúcich odborov ONV
- odňatie mandátov poslancov za okres Svidník vo Vs KNV, SNR a oboch
komorách FZ - s platnosťou ihneď zrušiť základné organizácie KSS na pracoviskách - na uvoľnené miesta dočasne menovať kvalifikovaných odborníkov,
neskompromitovaných a čestných občanov - nestraníckosť okresných novín
Dukla - odovzdať budovu OV KSS občanom mesta na uspokojenie ich najnaliehavejších potrieb.“
Následný rok 1990 priniesol ďalšie udalosti, ktoré súviseli s tým, čo sa dialo
v novembri a decembri 1989.
V stredu 3. januára 1990 sa v kultúrnej miestnosti Verejnosti proti násiliu
vo Svidníku stretlo dvadsať členov tohto hnutia zo Svidníka a Stropkova. V
kronike mesta Svidník sa o tomto stretnutí píše: „Stretnutie, ktoré trvalo zhruba
štyri hodiny, hodnotilo aktuálnu politickú otázku v okrese. Na zasadnutie prišli
aj zástupcovia koordinačného výboru vysokoškolákov z Prešova. Na záver
zasadnutia zvolili prítomní deväťčlenný okresný koordinačný výbor VPN
zložený zo zástupcov oboch mestských výborov z rozhodujúcich pracovísk
okresu a Učiteľského fóra. Boli to: Michal Čepižák, Edita Hybeľová, Vladimír
Chudík, Bohumil Kačmár, Milan Kaliňák, Rudolf Lombart, Ivan Šveda, Michal
Špak a Jozef Vasilík.“
10. januára 1990 vo Svidníku vznikol kresťansko-demokratický klub ako
dôsledok zlomu v politickom vývoji, zakladateľom bol Ján Majda. Bol ustanovený prípravný výbor kresťansko-demokratického klubu mesta Svidník. Jeho
členmi sa stali: Juraj Andrejuv, Anna Mačugová, Ján Majda, Anton Miščík,
Vladimír Petra.
Postupne vznikali aj ďalšie politické strany. 16. januára sa vo Svidníku zišli
stúpenci presadzovania ekologických myšlienok a založili Stranu zelených.
Na svojej ustanovujúcej schôdzi zvolili 3 členný výbor, ktorého predsedom sa
stal Vladimír Chudík, pracovník Útvaru hlavného architekta.
V poslednom januárovom týždni sa podľa kroniky mesta Svidník na prvom
zasadaní zišiel prípravný výbor Demokratického fóra komunistov vo Svidníku.
Zaoberal sa programovými a organizačnými otázkami. „Členovia DFK chcú
pôsobiť ako ideová iniciatíva progresívne zmýšľajúcich komunistov, bývalých i
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Pripomíname si pamätné obdobie rokov 1989 a 1990, ktoré prinieslo zmenu režimu
nedávnych členov KSČ, ale aj nestraníkov ako katalyzátor politickej a mravnej
očisty strany a jej aktivizácie.“
9. február 1990 bol dňom, keď na 16. plenárnom zasadnutí ONV, teda
Okresného národného výboru bolo zvolené nové vedenie ONV, potom čo o
odstúpenie zo svojich funkcií požiadali predseda ONV Ján Harviš, podpredsedníčka Helena Husárová, tajomník ONV Jozef Ľeľo. Za nového predsedu
bol zvolený Pavol Korády, podpredsedom pre úsek služieb Ján Obšajsník,
podpredsedom pre úsek nadstavby Jaroslav Maruščák a tajomník ONV Michal Brožina. 13. februára 1990 sa v zasadačke bývalého OV KSS (dnešná
Stredná zdravotnícka škola mil. Samaritána) uskutočnil míting komunistov, ale
aj nepartajných, na ktorom sa zúčastnil prvý tajomník ÚV KSČ Vasil Mohorita.
Takto o ňom vtedajší mestský kronikár napísal do kroniky mesta Svidník:
„Míting sa stretol s mimoriadnym záujmom občanov mesta i okolia.“
Zmenami postupne prechádzali aj jednotlivé samosprávne orgány a inštitúcie.
V stredu 21. marca 1990 sa sľubom posledných dvanástich poslancov ukončila rekonštrukcia zastupiteľských a výkonných orgánov MsNV vo Svidníku.
Novými poslancami sa stali: Vincent Brunári, Michal Lažo, Jaroslav Pisančík,
Ľubomír Lacko, Ján Lukča, Helena Vargová. Za členov pléna MsNV zvolili
43 prítomní poslanci šiestich kandidátov: Annu Mačugovú, Michala Čepižáka,
Milana Hirkalu, Dušana Fedoročka, Jozefa Pacoláka, Milana Andrejka. Novým
predsedom MsNV sa stal Jaroslav Pisančík, učiteľ na SOUS vo Svidníku,
za tajomníka bol zvolený Milan Hirkala, dispečer okresného závodu VVaK.
Doplnili aj radu MsNV. Tvoria ju: J. Červák, D. Fedoročko, R. Lombart, H.
Vargová, J. Majda, M. Zoščák, M. Pich, J. Kudla, M. Bartko, M. Hirkala, J.
Pisančík, J. Baslár.
Do okresu Svidník postupne prichádzali aj vrcholoví politici z Bratislavy.
V sobotu 31. marca prišiel na pozvanie vedenia ONV a predstaviteľov politických hnutí VPN do Svidníka, minister vnútra a životného prostredia SR Vladimír
Mečiar. Podľa informácií uvedených v kronike mesta Svidník ho sprevádzali
predseda Vs KNV Martin Hvozdík, zástupca šéfredaktora časopisu Verejnosť
Peter Škultéty, náčelník KS ZNB v Košiciach Ján Dický a ďalší. Míting sa
uskutočnil v kinosále za účasti 300 občanov mesta.
V ten istý deň, teda v sobotu 31. marca 1990 sa v bývalých priestoroch OV
KSS uskutočnila okresná konferencia KSS. Konferenciu viedol predseda AV
OO KSS Štefan Ivanko. Okresná konferencia schválila volebný program komunistov okresu a delegáti zvolili nový 21-členný OV KSS, 5-člennú revíznu
komisiu a delegátov na celoslovenskú programovú konferenciu strany. Za
predsedu Výkonného výboru OV KSS zvolili Štefana Ivanka a za tajomníka
Pavla Gojdiča.
Koncom apríla zvolali akčné výbory VPN zo Svidníka a Stropkova nový
desaťčlenný okresný koordinačný výbor Verejnosti proti násiliu. Za predsedu
a zároveň plateného funkcionára bol zvolený Michal Špak. Vo výbore ďalej
boli: J. Vasilík, B. Kačmár, I. Sweta, Ivan Maguľák, P. Vigoda, J. Špaková, M.
Čepižák, F. Vašš. Úradné hodiny boli od 8. do 16.00 hod. a od 16. do 20.00
hod., číslo telefónu 22306.
Kronika mesta Svidník zaznamenala aj ďalšie návštevy politických predstaviteľov z Bratislavy, ale i z Prahy v okrese Svidník.
„V sobotu 5. mája 1990 sa zišiel s pracujúcimi mesta a okresu podpredseda
Slovenskej národnej rady, kandidát za poslanca SNR za Východoslovenský
kraj Ján Budaj. Týmto začal predvolebnú kampaň v našom kraji,“ píše sa v
mestskej kronike, v ktorej sme našli aj ďalší záznam. Podľa neho na svojej
ceste po Východoslovenskom kraji navštívil prezident ČSFR Václav Havel
so sprievodom aj náš okres. „Cestou do najväčšieho priemyselného podniku

okresu Tesly Stropkov sa
zastavil i v odevnom závode OZKN Svidník. Hosťa
sprevádzal predseda vlády
Marián Čalfa, federálny minister hutníctva, strojárstva,
elektrotechniky Slavomír
Stračár, minister vnútra SR
Vladimír Mečiar a ďalší hostia. S delegáciou sa privítal
predseda ONV vo Svidníku
P. Korády.“
V sobotu 26. mája 5.1990
sa v sále Mestského kultúrneho strediska vo Svidníku
konal míting obyvateľov
mesta s predsedom Výkonného výboru ÚV KSS
Petrom Weissom. „Stretnutia sa zúčastnilo vyše
400 obyvateľov a sála v
kine praskala vo švíkoch.
Stretnutie sa skončilo po
viac ako dvoch hodinách
autogramiádou. Po večeri
hostia odcestovali do Prešova,“ poznamenal mestský kronikár, ktorý do
kronika zapísal aj informácie o návšteve podpredsedu Federálnej vlády
ČSFR Jána Čarnogurského. Do regiónu pricestoval 27. mája a zúčastnil sa
na predvolebných zhromaždeniach vo Svidníku a v Stropkove. V rozhovore
s predsedom ONV P. Korádym zdôraznil povinnosť ONV ako orgánu štátnej
správy rozhodne postupovať pri riešení otázok vzniku pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi.
Dostávame sa až k novembru 1990. Rok po nežnej revolúcii sa konali komunálne voľby, ktorým predchádzali parlamentné. Kandidátmi na primátora
Svidníka boli Karol Kalinák, Pavol Suďa a Ján Majda. Voľby sa konali dva
dni, 23. a 24. novembra 1990. za primátora bol zvolený Karol Kalinák a za
poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svidníku boli zvolení: Ján Noga
(KSS), Michal Gondek (KSS), M. Čobirková (KSS), Peter Želizňák (KSS), M.
Šandala (KSS), Anton Vargovič (KDH), V. Popik (KSS), E. Timko (KSS), J.
Sabol (KSS), M. Makara (ESWS), M. Hudák (KSS), M. Baja (KSS), M. Bartko
(KSS), P. Čuchta (KSS), J. Pančák (KSS), Š. Ivanko (KSS), A. Vanat (KSS), N.
Hubková (KSS), A. Dudáš (KSS), P. Puci (BEZ), M. Majda (KDH), M. Ottová
(KSS), M. Serafin (KSS), F. Šandor (KSS) a Pavol Rudy (KSS).
Prvé slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa konalo
11. decembra 1990 v zasadačke ONV. Zasadnutie podľa informácií uvedených
v kronike mesta Svidník zahájil doterajší predseda MsNV Jozef Baslár. Prítomných bolo 25 z 27 poslancov, ktorí zložili zákonom predpísaný sľub. Po tomto
akte odovzdal doterajší predseda J. Baslár mestské insígnie primátorovi mesta
Karolovi Kalinákovi, ktorý potom viedol zasadnutie. Zástupcom primátora sa
stal dovtedajší podpredseda MsNV Michal Bartko, členmi mestskej rady sa
stali: Michal Gondek (KSS), Milan Hudák (KSS), Marián Majda (KDH), Michal
Makara (ESWS), Pavol Puci (BEZ), Anton Vargovič (KDH), Peter Želizňák
(KSS), Michal Bartko (KSS). Za prednostu Mestského úradu menoval primátor Vasila Štefanca (analógia s bývalou funkciou tajomník MsNV). Poslanci
schválili mesačný plat pre primátora 5 500 Kčs a poverili výkonom sobášnych
aktov K. Kalináka, M. Bartka, M. Hudáka a Antona Vargoviča.
No a na odľahčenie udalostí z rokov 1989 a 1990 ešte zopár záznamov z
kroniky mesta Svidník.
„V roku 1990 na koncert pop muzik zavítali do nášho mesta aj známe speváčky česko-slovenskej pop muzik, Petra Černocká so sprievodom a nemenej
populárna Iveta Bartošová,“ zapísali do kroniky mesta Svidník, v ktorej sme
našli aj informáciu o tom, že 20. júna 1990 vystúpila v priestoroch Mestského
kultúrneho strediska osemčlenná skupina Doli pod vedením Milana Musila z
Hradca Králové s programom nazvaným Modparáda. „Súčasťou vystúpenia
bol aj striptíz, ktorý predviedla jedna z členiek súboru. Prítomní diváci (nebolo
ich veľa) hlavne muži počas krátkeho asi minútového vystúpenia nedýchali...
Hlavnou náplňou programu však bola módna prehliadka pletených modelov,“
aj takýto je záznam v kronike mesta Svidník, ktorý potvrdzuje zmenu režimu
po novembri 1989...
(ps) ZDROJ: Kronika mesta Svidník
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Bývalé zamestnankyne odevnej spoločnosti podali návrh na vyhlásenie konkurzu
Na svoje peniaze bývalé zamestnankyne a bývalí zamestnanci
odevnej spoločnosti I.C.A. vo Svidníku stále čakajú. Prepustené
šičky zo zatvorenej spoločnosti sú bez odstupného. Taliansky
majiteľ výrobu na Balkán presťahoval ešte pred letom. Teraz sa
zdá, že konečne zasiahne štát.
Peniaze, ktoré im patria, zrejme
šičkám zo Svidníka vyplatí štát. Konkrétne Sociálna poisťovňa z Garančného fondu. „Už máme vyplnené aj
formuláre pre Sociálnu poisťovňu,
aby zamestnanci si to mohli náro-

šičkám vyplatil po čiastkach. „Mzdy v
drvivej väčšine už zamestnankyne
majú vyplatené, ale odstupné v
celkovej výške okolo 200-tisíc eur
zatiaľ ešte nie,“ podotkol Jozef Balica. Aby sa mohli k svojim peniazom

kovať, potrebujeme ešte potvrdiť
dlžné sumy, ktoré zamestnávateľ
je povinný potvrdiť,“ informoval
nás člen Rady Odborového zväzu
KOVO pre Prešovský kraj Jozef BaliCA. Odborári sa k tomu dopracovali
po tom, čo stratili trpezlivosť. Už aj
poslednú výplatu taliansky majiteľ

dostať podľa možností čo najskôr,
bývalí zamestnanci sa rozhodli konať
rázne. Zastupuje ich práve Odborový
zväz KOVO. „My sme sa preto v
takejto situácii rozhodli podať
návrh na vyhlásenie konkurzu.
Splnili sme zákonné predpoklady a
urobili sme to hlavne preto, lebo to

je základná podmienka na to,
aby zamestnanci mohli čerpať
prostriedky z garančného poistenia,“ ozrejmil Jozef Balica,
podľa ktorého sa tak zamestnávateľ po vyplatení peňazí z
garančného fondu prepusteným
zamestnancom stane dlžníkom
štátu. Konkurzné konanie na
talianskeho podnikateľa je však
ešte len na začiatku. „Okresný
súd Prešov na návrh veriteľov
vydal 28. októbra uznesenie o
začatí konkurzného konania
voči dlžníkovi I.C.A., s.r.o.
Svidník a zároveň dlžníka
vyzval na vyjadrenie sa k návrhu a preukázanie platobnej
schopnosti v súdom určenej
lehote,“ informovala hovorkyňa
súdov v Prešovskom kraji Ivana
Petrufová. Taliansky majiteľ
odevnej spoločnosti I.C.A. Svidník podľa dostupných informácií Odborársky predák Jozef Balica zastupuje šičky pri podaní návrhu
stále trvá na svojom pôvodnom
na vyhlásenie konkurzu
stanovisku, že všetky záväzky
voči zamestnancom uhradí.
„Odstupné sa bude realizovať v spoločnosti voči bývalým zamestmesačných splátkach. Budem sa nancom konajú aj policajti. Riešia
snažiť uhrádzať ich v maximálnej to ako podozrenie z trestného činu
možnej výške,“ napísal Piero Bucalo nevyplatenia mzdy a odstupného.
vo svojom stanovisku ešte v závere Žiadne bližšie informácie však zatiaľ
(ps)
júla tohto roku. Pre dlhy talianskej nezverejnili.
inzercia
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Erasmus + Future in the Past alebo gymnazisti v akcii s Nórmi, Litovčanmi a Poliakmi
Tento rok sa Gymnázium DH vo Svidníku zapojilo do dvojročného medzinárodného programu Erasmus+ s názvom „Future
in the past,“ teda „Budúcnosť v minulosti.“ Vďaka Erasmus+
tak máme možnosť zdokonaliť sa v jazykoch, vycestovať do
zahraničia, spoznávať nové kultúry a nájsť si nových priateľov,
a tak určite naberieme množstvo nových skúseností.
Tento projekt je zameraný predovšetkým na históriu 2. svetovej vojny,

ktorá tak hlboko zasiahla tento región.
Budeme dokumentovať miesta spo-

jené s touto vojnou
trošku netradičným
spôsobom, aby sme
oslovili všetky vekové
kategórie; zbierať príbehy, piesne, a dávať
ich do takej podoby,
aby sme šírili anti vojnovú náladu.
V dňoch 4. až 8.

novembra nás
navštívili študenti z Nórska,
Litvy a Poľska.
Počas týchto
dní sme ich
sprevádzali
Svidníkom a
jeho okolím.
Ani nepriaznivé počasie nás
neodradilo od
toho, aby sme
im ukázali nielen historické pamiatky
z 2. svetovej vojny, ale aj drevené
chrámy, skanzen, Bardejov či Štrbské
pleso. V pondelok po prezentácii a
krátkej obhliadke mesta Svidník sme

sa venovali tvorbe webstránok a loga
projektu. Spomedzi všetkých návrhov
sme vybrali to najkrajšie, ktoré navrhli
študenti z Litvy. V utorok sme sa
zúčastnili kurzu fotografovania pod
vedením profesionálneho fotografa
Roba Kočana. Po teoretickej časti
sme vybehli do terénu - vojnového
areálu a nechali sme pracovať našu
fantáziu. Keďže táto vzácna návšteva
k nám zavítala počas predvianočných
trhov, pripravili si pesničky v ich
jazyku, ktoré zaspievali na otvorení
predvianočných trhov. Dôležitou súčasťou programu je portál eTwinning,
a tak ambasádorka pre eTwinning
Katarína Hvizdová si pre nás pripravila prezentáciu o portáli a aktivity,
pri ktorých sme sa všetci zabavili.

Predposledný večer sa niesol v duchu
zábavy. V priestoroch hotela Rubín
sa konal Slovenský večer. Hlavným
bodom programu bola výstava našich
fotografií, ktoré sa nám ozaj podarili.
Výstavu sme ukončili diskotékou pod
vedením DJ Dandyho, na ktorú prišli
aj ostatní študenti nášho gymnázia.
Naši hostia mohli ochutnať mnoho
tradičných slovenských jedál a zatancovať si folklórne tance pod vedením
tanečníkov z FS Makovica. Zahraničným študentom sa pobyt vo Svidníku
veľmi páčil a radi by sa raz opäť vrátili.
V priebehu nasledujúcich dvoch rokov
ich prídeme pozrieť do Nórska, Litvy
aj Poľska. Už teraz nám veľmi chýbajú
a veľmi sa tešíme na to, keď ich znovu
uvidíme.
(ils)
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Bohatý október v Základnej škole v Kukovej
Jeseň sme na našej škole privítali ako sa patrí. Krásnou výzdobou na oknách, výstavkou ovocia a zeleniny, lesných plodov a
samozrejme nechýbali strašiaci z tekvíc a lístia.
Babie leto sme si nenechali ujsť len tak za oknami, ale do krásnej farebnej
prírody sme sa vybrali za zážitkami do hvezdárne v Roztokách, kde naše
dojmy a nové informácie znásobil kolektív zamestnancov svojím profesionálnym a hlavne ľudským prístupom. Naši žiaci sa tam cítili ako vtáci vo voľnej
prírode, zopakovali si vedomosti o planétach na náučnom chodníku a taktiež
zaujímavým pozorovaním ďalekohľadom si oprášili vedomosti o rotácii našej
planéty. Pri príležitosti 75.výročia KDO sme navštívili vojenské múzeum vo
Svidníku. Opäť ľudský prístup, primerane náročná prednáška pre našich
žiakov a premietanie filmov naplno zaujali hlavne chlapcov, ktorí sa predbiehali
otázkami o bojoch, vojenskej technike , atď.
Deň jablka na našej škole patrí každoročne medzi aktivity, na ktoré sa žiaci
veľmi tešia. Oblečenie farby jabĺk, pesničky a básničky, minikvíz a množstvo
tvorivých úloh žiakov vedú k tomu, aby si naše ovocie vážili, konzumovali a

dopĺňali vedomosti o jedinečnom druhu ovocia.
K jesennému počasiu a babiemu letu neodmysliteľne patrí aj šarkaniáda.
Tradícia púšťania šarkanov má na našej škole veľkú obľubu. Tešia sa rodičia
i deti. Šarkany rôznych veľkostí, farieb a vzorov sa vznášajú oblohou vysoko
nad dedinou.
Posledný októbrový týždeň si naši žiaci vychutnali aj veselý príbeh Kačky
Rapotačky s ekologickým zameraním, s ktorým prišli medzi nás herci divadla
Crocus theatro. Bolo nám aj deťom z materskej školy poriadne veselo. Poučné
slová, zaujímavé vedomosti triedenia odpadu, hudba, tanec vyvolali u všetkých
pozitívnu energiu a dobrú náladu.
Nezabudli sme aj na starších občanov, ktorým je tento mesiac venovaný.
Pozvali sme si dve dôchodkyne z našej obce, ktorým patrí aj touto cestou
vrelá vďaka. Priniesli do našej školy neuveriteľnú atmosféru plnú zaujímavého rozprávania, spomínania poprepletaného krásnym ľudovým spevom,
vyčítankami, lúčnymi hrami z ich veselého aj keď chudobného detstva. Na
besede znela pravá šariština, kde pre deti boli obohatením aj slová , ktoré už
dávno rodiny nepoužívajú.
Naše „tety“ sa na besedu riadne pripravili, prekvapili nás viac, ako sme
čakali. Zaujímavým bolo rozprávanie o tom, ako doma snujú a tkajú domáce
pokrovce, ktoré deťom doniesli aj na ukážku. Vyvrcholením hodnotného dopoludnia bola ochutnávka domácej sódovej lokši. Deti sa predbiehali v jedení
netradičnej , aj neznámej mňamky. No a to všetko si zaslúžilo odmenu. Žiaci
tetám pekne zaspievali, poďakovali a zatlieskali. Touto bodkou sme ukončili
významný mesiac v našom živote a tešiac sa na jesenné prázdniny zavreli
dvere školy.
(zš)

Reprezentovali v medzinárodnej súťaži v miešaní nápojov
V dňoch 23. a 24. októbra privítala Hotelová akadémia v Prešove
účastníkov medzinárodnej súťaže v miešaní nápojov Eurocup
2019.
V tomto ročníku dostali mladí barmani možnosť naplno zapojiť svoju fantáziu
a vytvoriť drinky podľa vlastnej fantázie. Jedinou podmienkou bolo použitie
základných surovín v predpísanom množstve. Organizátori si deň vopred
pre súťažiach pripravili písomný test, ktorý pozostával z otázok o histórii

barmanstva, tovaroznalectva a všeobecného spoločenského rozhľadu. Test
bol náročný a vyžadoval si seriózne vedomosti.
Barmanská horúčka vypukla nasledujúci deň, kedy už súťažiaci mohli naplno
predviesť svoje zručnosti v miešaní nápojov. Hotelovú akadémiu vo Svidníku
reprezentovali Dominika Čečková a Marcel Slivka. Svoje umenie a snahu
zúročili dokonale. V súťaži jednotlivcov Dominika skončila bronzová a Marcel
strieborný, ako družstvo získali striebornú medailu. K dosiahnutým výsledkom
im srdečne blahoželáme!
Ľubomíra Kseničová
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Deň Prešovského samosprávneho kraja 2019 s dotykom Nežnej revolúcie
Verejnosť má opäť po roku možnosť spoznať Prešovský kraj
netradične a viac neformálnejšie než zvyčajne.
V utorok 12. novembra v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja
svoje dvere otvorí Úrad PSK, spolu s ním sa verejnosti predstavia aj inštitúcie
v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Návštevníkom po celom
kraji ponúknu sprievodný program múzeá, galérie, divadlá, knižnice, ako aj
zariadenia sociálnych služieb a stredné školy.
Tohtoročná prezentácia kraja a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa
nesie v atmosfére reflektujúcej na obdobie spred 30 rokov. Tematicky ladený
Deň PSK venovaný Nežnej revolúcii tak verejnosť symbolicky prenesie do
roku 1989, ktorý Slovensku priniesol zmenu režimu a zrod demokratického
štátu.
Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja so sídlom na Námestí mieru
2 v Prešove významnú udalosť priblíži jedinečné vystúpenie žiakov a umelcov z regiónu. Spolu 35 účinkujúcich predstaví program tvorený zborovým
spevom, pásmom rebelských veršov a gitarovými aranžmánmi. V ich podaní
zaznejú známe hity viažuce sa k Nežnej revolúcii či pamätné štrnganie kľúčov, revolučnú atmosféru posilní videoprodukcia s autentickými zábermi zo
17. novembra.
V čase od desiatej do štrnástej hodiny budú mať návštevníci možnosť nahliadnuť aj do zasadačky predsedu kraja, vyskúšať si županskú stoličku či
zúčastniť sa otvorenej diskusie s vedením kraja. Bonusom bude vyhotovenie
fotografií na počkanie ako spomienky na aktuálny ročník Dňa PSK a stretnutie
s predsedom Milanom Majerským.
Samozrejmosťou tohtoročného podujatia sú debaty s úradníkmi jednotlivých
odborov symbolicky pri káve a simulované zasadnutie zastupiteľstva pre žiakov
stredných škôl vo veľkej zasadačke úradu. Na jeho dvoch poschodiach budú
zároveň sprístupnené dve fotografické výstavy. Putovná výstava Krajskej
organizácie cestovného ruchu Choď a foť prinesie vo výbere najzaujímavejšie
miesta nášho kraja. Druhá výstava zaznamenáva fotografický prierez vychádzajúci z kľúčových udalostí revolučného roka 1989.
Zaujímavý program počas Dňa Prešovského samosprávneho kraja ponúknu

Manželstvo uzavreli
Ľuboš Medviď (Stročín) a Ing. Gabriela Kimaková (Nižný Mirošov), Vladimír
Šandala (Nižná Jedľová) a Terézia Oreničová (Kečkovce), Milan Vasilenko (Hrabovčík) a Veronika Zribková (Svidník), Lukáš Ivanisko (Valkovce)
a Štefánia Kutná (Beňadikovce), Ing. Vladislav Paľurik (Svidník) a Ivana
Kosťová (Rovné), Ing. Tibor Štriho (Košice) a Mgr. Viera Vaňková (Košice),
Ing. Andrej Lukaček (Svidník) a Mgr. Kristína Škrabová (Svidník), Jaroslav
Kuruc (Svidník) a Soňa Migová (Svidník), Ing. Igor Sopoliga (Hanušovce nad
Topľou) a Silvia Harvišová (Svidník), Jakub Baran (Svidník) a Mgr. Tatiana
Gajdošová (Duplín), Mgr. Daniel Mazurik (Svidník) a Olekszandra Komar
(Maďarsko), Kamil Vaňko (Svidník) a Anna Miková (Vyšný Mirošov), Maroš
Senaj (Svidník) a Adriána Kavuľová (Svidník), Lukáš Oberst (Svidník) a Mgr.
Andrea Vrabľová (Tulčík).
Navždy nás opustili
Milan Hudák (1951, Svidník), Mária Ličková (1933, Veľkrop), František
Girčák (1946, Medzilaborce), Jozef Cocuľa (1956, Dubová), František Pribula (1939, Kapušany), Anna Antošová (1940, Stropkov), Mária Mazuriková
(1936, Mlynárovce), Helena Bružinová (1923, Oľšavka), Helena Kirničová
(1939, Štefurov), Jozef Legiň (1958, Vyšná Olšava), Júlia Šantová (1937,
Medzilaborce), Ladislav Motyka (1942, Stropkov), Michal Marčišin (1939,
Svidník), Ernest Pešta (1953, Giraltovce), Mária Hrinková (1937, Svidník),
Jozef Pundžak (1931, Turany nad Ondavou), Anna Piskoriková (1930, Lomné),
Helena Grundzová (1952, Medzilaborce), Mária Nováková (1949, Svidník),
Miroslav Šamko (1976, Marhaň), Anna Vojtaničová (1933, Vyšný Mirošov),
Teodor Vook (1940, Kurimka), Michal Steškanin (1948, Svidník).

inštitúcie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Už tradične vstupné zdarma chystajú krajské múzeá a galérie, bezplatné zápisné či odpustenie sankčných pokút
regionálne knižnice. Pre verejnosť budú v kultúrnych inštitúciách k dispozícii
komentované prehliadky výstav a expozícií, odborné prednášky či otvorené
depozitáre. V knižniciach burzy kníh, besedy so zaujímavými osobnosťami
regiónu a pútavé exkurzie, v osvetových strediskách dielne remeselnej výroby
a tvorivé worshopy.
So špeciálnou ponukou prichádzajú hvezdárne v Prešove, na Kolonickom
sedle a v Roztokoch. Záujemcovia tu budú môcť už 11. novembra a zo
záznamu aj nasledujúci deň pozorovať mimoriadny nebeský úkaz - prechod
planéty Merkúr pred Slnkom.
Atraktívny program, ako aj symboliku „Nežnej“ prinesú mnohé filmové projekcie, s ktorými sa verejnosti predstavia aj župné stredné školy. V tých nebudú
chýbať interaktívne hry na tému socializmu, kvízy a súťaže. Školy ponúknu
informácie o štúdiu, o svojich učebných odboroch, ako aj otvorené hodiny
občianskej náuky, besedy s diplomatom či veľvyslancom a spomienkové
dišputy k Nežnej revolúcii.
Svoje dvere otvoria návštevníkom už tradične zariadenia sociálnych služieb
po celom kraji. Okrem prehliadky priestorov predstavia svoje ergodielne a
v rámci nich originálne remeselné zručnosti. Do tohtoročného stretnutia s
verejnosťou pritom vnesú aj dotyk Nežnej revolúcie. Stane sa tak v podobe
kultúrnych vystúpení, videoprezentácií, besied, medzigeneračných diskusií,
ale aj výrobou symbolov spájajúcich sa k revolučnému roku 1989. Pripravené
sú i workshopy či názorné ukážky práce s prijímateľmi v podobe fyzioterapie
a canisterapie s možnosťou interaktívneho zapojenia návštevníkov do jednotlivých činností.
Podrobný prehľad podujatí nájdete na oficiálnom webovom sídle www.vucpo.sk a informácie spolu so súťažou o zaujímavé ceny aj na facebookovom
profile samosprávneho kraja.
Ivana Ondriová, Odd. komunikácie a propagácie

Kto daroval krv?
V stredu 6. novembra 2019 prišlo v rámci Študentskej kvapky krvi na
Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej nemocnice darovať krv 40
bezpríspevkových darcov:
Laura Kuzmová (prvodarca), Jakub Barančík (prvodarca), Adam Cihoň
(prvodarca), Alexandra Štoffová (prvodarca), Matúš Suchanič (prvodarca),
Tímea Oreničová (prvodarca), Damián Barkóci (prvodarca), Viktória Radačovská (prvodarca), Jozef Gogoľ (24), Martin Jurčenko (36), Milan Ferenc (53),
Michal Široký (55), Ľuboš Jackanin (27), Ľuboš Šimko (21), Peter Fedorko
(25), Alexander Palička (44), Marián Čurilla (7), Lýdia Mačugová (10), Ján
Rodák (55), Alena Vanatová (38), Jozef Špirňák (62), Štefan Čobirka (43),
Ľubor Hudák (6), Ján Kizák (9), Zuzana Makarová (2), Adam Jankánič (2),
Patrik Vatraľ (17), Marek Kizák (3), Marián Kasarda (9), Róbert Potoma (27),
Kevin Kurej (9), Peter Sekeľ (16), Dominik Sekeľ (7), Jozef Kizák (4), Alexandra
Hutňanová (28), Milan Šmajda (41), Martin Zribko (7), Mária Šmajdová (2),
Eva Šmajdová (2), Dana Jurková (6).
Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku
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EXTRALIGA MUŽOV / VK MIRAD PU Prešov - TJ SLÁVIA Svidník 2:3 (-21, -19, 20, 20, -7)
V uplynulú sobotu sa vo volejbalovej
extralige mužov hralo východniarske
derby, v ktorom vyhral Svidník v Prešove 3:2.
Svidník viedol vo východniarskom
derby na palubovke Prešova 2:0 na
sety, keď prvý vyhral na 21 a druhý
na 19. Potom sa však hosťom zranil
skúsený blokár Tibor Matušovský a
jeho strata bola citeľná. Prešovčania to
využili, ďalšie dva sety vyhrali zhodne
25:20 a dostali duel do tajbrejku. Nástup do piateho setu im však vôbec nevyšiel a tak si napokon Svidník odniesol

z Prešova dva body za víťazstvo 3:2.
S bilanciou 6-2 a 17 bodmi je Svidník
na štvrtom mieste, Prešov (3-5, 11) je
siedmy. Prešov tradične ťahal kapitán
a najskúsenejší hráč Martin Sopko st.,
ktorý zaznamenal 23 bodov (4 esá, 4
bloky), za hostí bodoval najviac poľský
univerzál Lukasz Pietrzak (26 b., 1
eso, 3 bloky). Najužitočnejším hráčom
zápasu (MVP) sa stal ukrajinský smečiar hostí Dmytro Fedorenko, ktorý si
pripísal 18 bodov.
Zostava Prešova: Ščerba 10,
Faron 4, Oleárnik 1, M. Sopko st. 23,

III. LIGA
ŠK Millenium Bardejovská Nová Ves - 1. FK Svidník 5:3 (4:1)
V dohrávanom stretnutí 7. kola sa treťoligoví futbalisti 1. FK Svidník predstavili
v Bardejovskej Novej Vsi.
Na ťažkom a mokrom teréne, navyše za stále dažďa sa hral náročný, no bojovný
futbal. Diváci však na štadióne v Bardejovskej Novej Vsi však mohli byť spokojní,
pretože videli celkovom osem gólov. Päť v sieti hostí a tri v sieti svojho mužstva.
Domáci futbalisti mali viac z hry, ale i šťastia. Po prvom polčase viedli 4:1 a hoci
v druhom polčase Svidníčania pridali dva góly a znížili tak na rozdiel jediného
gólu, vyrovnať sa im už nepodarilo.
Góly Svidníka: Azamet Dzoblaev, Michal Tokar, Stanislav Piľar
Zostava Svidníka: Mikluš (46. Subbotin) - Zapotocký, Kiseľa, Čabala, Bialončík, Dzoblaev (89. Lipák), Kuhajdík, Tokar (89. K. Matkobiš), Piľar, Košč (46. J.
Ducár), Veprik.
Jesennú časť sezóny treťoligoví svidnícki futbalisti ukončia v sobotu 16. novembra
o 13. hodine susedským derby zápasom na trávniku v neďalekom Stropkove.
(ps)

II. LIGA

Mikovčík 9, Šniežek 18,
libero T. Lampart (Jurko
1, Hudák 1). Tréner: E.
Digaňa.
Zostava Svidníka: J.
Hriňák 5, Tatarenko 8,
Matušovský 6, Pietrzak
26, Fedorenko 18, Marjov 8, libero S. Paňko (R.
Vitko 0, Kandráč 4).
Tréner Peter Tholt po
zápase v Prešove povedal:
„Prvé dva sety sme zaslúžene vyhrali, aj keď nám v prvom
škrípal servis. V druhom sete sa nám
zranil Matušovský, tak sme to nemali
kým nahradiť. Mám pocit, že v tej

chvíli si chalani trochu
prestali veriť, že sa to
dá vyhrať aj bez neho.
V tajbrejku sa zomkli a
mám pocit, že sme dobre odservovali. Základ
sme položili servisom.
Ďakujem chalanom, že to
nakoniec zvládli.“
Volejbalisti Svidníka sa v
stredu 13. novembra predstavia na domácej palubovke.
Od 17. hodiny ich súperom
bude Prievidza a v sobotu 16. novembra rovnako doma od 16. hodiny
nastúpia proti mladíkom z Trenčína.
(pn, svf)

HOKEJBALOVÁ EXTRALIGA
HBK LION SVIDNÍK - MŠK KEŽMAROK 6:2 (0:2, 2:0, 4:0)
Víťazstvom z predošlého kola v Pruskom povzbudení hokejbalisti HbK
Lion Svidník nastúpili v uplynulú sobotu v domácej GMT projekt Aréne proti
Kežmarku a chceli bodovať naplno.
Ich plány však neboli po chuti hosťom spod Tatier. Kežmarčania totiž v 2.
minúte viedli a keď v 7. minúte pridali druhý gól, domáci sa právom obávali o
výsledok. V druhej tretine však najprv v presilovke znížil Sabol, aby zakrátko
vyrovnal kapitán Vook. K obratu v stretnutí zavelil v záverečnej tretine kanonier
Štefan a keď Džupina pridal štvrtý gól, bol jasné, že domácich už nič a nikto
nezastaví. Potom ešte prišli chvíle kapitána Vooka a dvoma gólmi zavŕšil svoj
hetrik v tomto zápase a zaslúžené víťazstvo Svidníka proti Kežmarku.
Zostava Svidníka: Rímsky - Dužpina, Horváth, Kmec, Štefkovič, Štefan,
Sabol, Cmarok, Vook, Janik, Gulík, Habovčík, Mikláš, Cifranič.
(pn)

ŠŠK Centrál Svidník vycestoval na svoje ďalšie stolnotenisové stretnutie do
Šarišských Michalian s cieľom nevymazať v kolónke prehier nulu. Vo štvorhrách sa
im to darilo sčasti napĺňať, keď jednu štvorhru vyhrali, druhú prehrali. Vo dvojhrách
to už bolo trochu iné. Hneď v prvej sérii dvojhier trikrát prehrali a iba raz vyhrali
a s výsledkom 4:2 v prospech domácich išli do ďalších dvojhier. Druhú a tretiu
sériu zvládli lepšie Svidníčania, v ktorej získali päť bodov a pred poslednou sériou
bol stav 7:7. Štvrtú sériu začal úspešne stopercentný Dárius Magdziak, ktorý v
tomto stretnutí nestratil nielen ani bod ale ani set a Centrál viedol 8:7. Lenže v
zostávajúcich troch stretnutiach už nedokázal vybojovať nikto ani len bod a tak
Svidníčania si pripísali prvú prehru v súťaži.
OŠK Šarišské Michaľany - ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník 10:8
B.: Magdziak 4,5; Močilenko 2,5; Vodila 1.
Pozvánka
Školský športový klub Centrál Spojená škola Svidník pozýva priaznivcov stolného
tenisu na stretnutie II. ligy. V sobotu 16.11.2019 o 17.00 hod. privíta ŠŠK Centrál
Svidník stolných tenistov Geológ Rožňava B. Hrá sa v telocvični Spojenej školy vo
Svidníku.
(ku)

Úradná správa č. 17 zo dňa 6. novembra 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
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra
za mesiac október, ktorá je splatná do 11.11.2019 (štvrtok).
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 14. kola 6. ligy DOUBLE STAR BET, 9. kola 3. ligy
žiakov B
Kontumuje: stretnutie 14. kola 6. ligy dospelých DOUBLE STAR BET Kuková - Tisinec z 2:0 na 3:0 kont., hostia zo stretnutia odstúpili, do pozornosti
DK, poplatok 10,- Eur
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní
DK OOFZ:
Trestá FK Tisinec finančnou pokutou 50,- Eur za odstúpenie na stretnutie
14. kola 6. ligy dospelých DOUBLE STAR BET Kuková - Tisinec, podľa DP
čl. 60, poplatok 10,- EUR

Trestá hráča FK Tisinec - Jozef Michrina - 1142327, DO pozastavením výkonu
športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 6.11.2019, podľa DP čl.
37/3, po vzhliadnutí videozáznamu stretnutia Kuková - Tisinec a odbornom
stanovisku KR, poplatok 10,- EUR
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:
Na základe nevygenerovania nákladov rozhodcov za mesiac september a
október 2019 - 3. ligy žiakov skupina B v zbernej faktúre ISSF, generujeme
náklady týmto klubom:
Kuková - 45€, Kalnište - 30€, Lúčka 30€,
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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Medziokresná súťaž družstiev
5. kolo prinieslo prvé víťazstvo V. Hrabovca, ktorý doma zvíťazil nad Lužanmi D. Svidnícke Céčko zvíťazilo nad Lužanmi C
a keďže Staškovce mali voľno, tak sa dostali na prvé miesto v
priebežnej neúplnej tabuľke.
Doma tesne zvíťazila aj Radoma
nad stropkovským Céčkom. Brusničania neuspeli doma proti svidníckemu
Déčku a dosť výrazne zaostávajú za
výkonmi z minulej sezóny. Na prvé
body naďalej čaká svidnícke Déčko,
ktoré tentokrát prehralo s Béčkom
Stropkova.
Výsledky 5. kola:
JMC Lužany C ŠŠK Centrál Svidník C 6:12
B.: Tomko 4,5; Cigán 1,5 - J. Kosár
3,5; Kostelník, Kurečko po 3; Kosť
1,5; Petrík 1.
STMK Stropkov B ŠŠK Centrál Svidník D 13:5
B.: J. Bedruň 4,5; B. Bedruň 3,5;
J. Bunda, Polivčák po 2,5 - Mikuš,
Dudáš po 2; Vasilenko 1.
STO Brusnica ŠŠK Centrál Svidník B 5:13
B.: Čabala 3,5; Ľ. Antoš 1,5 - Nemec
4; Antoš 3,5; Gonos 3; Vasilenko
2,5.
GS Vyšný Hrabovec JMC Lužany pri Topli D 11:7

B.: Goč ml. 4,5; R. Kapa 3,5; V. Medvec 2; Staničar 1 - Sl. Gdovin, Vavrek
po 2,5; K. Cigán 2.
TJ Radoma STMK Stropkov C 10:8
B.: Šafranko 4; Baran 2,5; Pavlišin 2;
Dančišin 1,5 - Pašeň, Mihok po 3,5;
Harmada 1.

Zmena na čele tabuľky
ŠM TJ Staškovce voľno.
TABUĽKA
1. Centrál C 5 4 1 0 67:23
2. Staškovce 4 4 0 0 57:15
3. Centrál B 5 3 1 1 63:27
4. Stropkov B 5 3 0 2 50:40
5. Radoma
4 3 0 1 41:31
6. Stropkov C 5 2 0 3 45:45
7. Lužany C 4 2 0 2 31:41
8. Lužany D 5 1 0 4 31:59
9. Brusnica
4 1 0 3 29:43

14
12
12
11
10
9
8
7
6

10. Hrabovec 4 1 0 3 26:46 6
11. Centrál D 5 0 0 5 10:80 5
V 6. kole v piatok 15.11.2019 o 18.
hodine sa stretnú:
STMK Stropkov B - JMC Lužany C;
ŠŠK Centrál Svidník C - STO Brusnica; ŠŠK Centrál Svidník B - GS Vyšný
Hrabovec; JMC Lužany pri Topli D - TJ
Radoma; ŠM TJ Staškovce - STMK
Stropkov C; ŠŠK Centrál Svidník D
voľno.
(ku)

V Oddychovej zóne v Hrabovčíku ukončili rybársku sezónu
V predminulú sobotu 2. novembra sa v oddychovej zóne
pri rybníkoch v Hrabovčíku zišli
rybári z obce, aby tak spoločne
oficiálne ukončili tohtoročnú
rybársku sezónu.
Všetci prítomní rybári sa uzhodli,
že táto rybárska sezóna 2019 bola
jedna z najlepších, čo aj v počte
ulovených rýb a zo strany občanov rybárov veľkého záujmu o rybolov v
rôznych vekových kategóriách od 5

do 80 rokov, a tým aj príjemne stráveného voľného času v krásnej oddychovej zóne. Starosta obce Sergej Vasilenko spolu s poslancami
obecného zastupiteľstva prisľúbili v
jarných mesiacoch zarybnenie rybníkov novými rybami (lovné kapre
a amury), ktorým sa v rybníkoch
darí. Záverom si rybári pochutnali
na pečenej klobáse a občerstvení
a už sa tešia na otvorenie budúcej
rybárskej sezóny.
(hr)
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LEKÁRNE, STOMATOLÓGOVIA a LEKÁR www.podduklianskakniznica.sk
LEKÁRNE
11. novembra: lekáreň DERMED (MUDr. Pribulu 2; zariadenie DOST)
12. novembra: lekáreň UNICUM (Sov. Hrdinov 64; oproti polícii)
13. novembra: lekáreň CENTRÁL (Centrálna 7; pešia zóna)
14. novembra: lekáreň TÍLIA (Centrálna 13; v priestoroch SAD)
15. novembra: lekáreň DANKA (MUDr. Pribulu 412/4; pri detskej poliklinike)
16. novembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
17. novembra: lekáreň MEDIC SK (MUDr. Pribulu 15; pri vrátnici)
STOMATOLÓGOVIA:
16. a 17. novembra: MUDr. E. Prusáková - Chotčanská 100/16 v Stropkove.
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 11. novembra: 6.30 hod.: † Jozef, 17.30 hod.: † Martin, 18.30 hod.: 7. katechéza neokatechumenátnej cesty, Utorok
12. novembra: sv. hieromučeník jozafát, 6.00 hod.: Kláštor sestier
Baziliánok, 12.00 hod.: † Ema, 17.30 hod.: † Demeter a ost. z rod.,
moleben k sv. Jozafátovi, Streda 13. novembra: sv. Ján zlatoústy,
6.30 hod.: † Michal, 17.30 hod.: * Zuzana, Ježišova modlitba, Štvrtok
14. novembra: sv. apoštol filip, 6.30 hod.: Kláštor sestier Baziliánok,
12.00 hod.: † Irena (ročná lit.) / † Anna, 16.50 hod.: Ruženec za
závislých, 17.30 † Marek (ročná lit.), tichá adorácia s požehnaním,
Piatok 15. novembra: začiatok filipovky, 6.30 hod.: † Peter, 17.30
hod.: † Júlia (ročná lit.), 8. katechéza neokatechumenátnej cesty,
Sobota 16. novembra: sv. apoštol, evanjelista Matúš, 8.00 hod.: †
Ladislav (panychída za všetkých) csl., 23. nedeľa po zsd., hlas. 6,
17. novembra: 7.00 hod.: Ruženec a 1. čas, 8.00 hod.: * Amália,
Timea, 9.15 hod.: CZŠ sv. Juraja, 10.30 hod.: * za farské spol. csl.,
17.00 hod.: moleben k bl. hieromučeníkovi Gojdičovi, * Peter, Peter,
Miroslava, Róbert s rod.
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SVIDNÍK - ZÁHRADNÁ
Pondelok 11.11.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra
a Helenu, Utorok 12.11.: 17:00 + Peter, Helena, Ján, Anna, Streda
13.11.: 17:00 + Michal, Helena, Jozef, Helena, Štvrtok 14.11.: 7:00 +
Anna, Ján, Anna, Piatok 15.11.: 17:00 + Vasiľ, Mikuláš, Mária, Sobota
16.11.: 7:00 + Agnesa K., Nedeľa 17.11.: 9:00 Za farnosť.
SÁLA KRÁĽOVSTVA - JEHOVOVI SVEDKOVIA
Bezplatné biblické poučenia sa každý týždeň konajú na Festivalovej
ulici 2042 vo Svidníku: Utorok 12. novembra o 18.00 hod.: Náš kresťanský život a služba: - 2. Jána 1 - Júda, - Musíme, tvrdo bojovať
za vieru, Júda 14,15, - Prečo Enoch hovoril o budúcich veciach v
minulom čase a ako sa jeho proroctvo splnilo?, - Čo som sa z čítania
Biblie na tento týždeň naučil o Jehovovi?, - o 19. hod.: Služobný
prejav krajského dozorcu (30 min.), - Dávaš do práce celé srdce?,
Nedeľa 17. novembra
o 9.30 hod.: Verejný prejav krajského dozorcu (30 min.): Záleží Bohu na vás?, - Záverečný prejav krajského
dozorcu (30 min.): Buď vždy verný Jehovovi.

o d 11 . n o v e m b r a 2 0 1 9
Publikácie uverejnené v Podduklianskych novinkách v mesiaci
november 2019 boli zakúpené do Podduklianskej knižnice vo Svidníku
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

MUNTÁGOVÁ, Lívia:
Ako sa žirafa Karolína učila čítať.
Martin,
Matica slovenská 2019. 56 s.
Pracovný zošit Ako sa žirafa Karolína učila
čítať je vynikajúcou pomôckou pre každého
rodiča či učiteľa, ktorý chce svojmu dieťaťu
alebo žiakovi uľahčiť vstup do tajuplného
sveta písmen, slabík, slov a viet. Osobitne
poslúži pri nácviku čítania u detí, ktorým
sa v začiatkoch čítanie nedarí, alebo ktoré
zápasia s dyslexiou. Užitočný však je pre
všetkých začínajúcich čitateľov, prvákov
či predškolákov. Zameriava sa na nácvik
otvorenej slabiky, preto sú všetky texty a
cvičenia tvorené striedaním spoluhlásky a
samohlásky. Začínajúci čitateľ môže ľahko
a rýchlo prečítať aj dlhšie texty, dobre im porozumieť a tešiť sa zo svojho
úspechu. Zároveň si hravým spôsobom precvičuje techniku čítania tak, aby
postupne zvládal aj náročnejšie texty.

DiCAPRIO, Leonardo Wilhem
Je jedným z najvýznamnejších hercov 21. storočia, ktorý sa narodil 11.
novembra 1974 v americkom Hollywoode. Keď bola jeho mama tehotná, navštívila s manželom jedno talianske múzeum. Pri prezeraní si obrazov maliara
Leonarda da Vinciho ucítila prvé kopnutie svojho syna. V tomto okamihu sa
jeho rodičia rozhodli, že sa ich syn bude volať Leonardo. Tento herec je veľký
sympatizant ochrany životného prostredia. Sám používa elektromobily a jeho
dom je poháňaný solárnymi panelmi. Leonardo mal za svoj život nespočetné
množstvo žien. Zaujímavosťou je, že väčšina jeho žien boli blondínky, pre tieto
má totiž Leonardo slabosť. Jeho herecká kariéra začala obsadzovaním do
vzdelávacích filmov a reklám. Výraznú popularitu získal až filmom Zo života
chlapca. Celosvetovo slávnym sa stál vďaka postave Jacka Dawsona vo filme
Titanic. Ďalšia nominácia na Oscara bola za jeho postavu Howarda Hughesa
v Letcovi. Hral v mnohých úspešných filmoch ako Rómeo a Júlia, Chyť ma,
ak to dokážeš a Krvavý diamant, za ktorý bol nominovaný za najlepšieho
herca v hlavnej úlohe.

KARIKA, Jozef (15. 11. 1978 -)
Slovenský spisovateľ a publicista. Vyštudoval históriu a filozofiu na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pracoval ako historik- kurátor v Liptovskom múzeu v Ružomberku a ako redaktor regionálnej televízie. Zameriaval sa najmä
na politické a investigatívne reportáže. Je držiteľom Ceny Béla za najlepšiu
hororovú poviedku a niekoľkých ďalších novinárskych i literárnych ocenení.
Debutoval knihou Zóny tieňa. Napísal knihy V tieni mafie, V tieni mafie II. - čas
dravcov, Na smrť, Čierny kruh: koniec mafie, Čierny rok: vojna mafie, Čierna
hra: vláda mafie, Tma, Trhlina, Priepasť. Je autorom stálej expozície Život a
dielo Andreja Hlinku v Liptovskom Múzeu v Ružomberku.

Nájomník zvedavej domácej panej:
- Zmieril som sa s tým, že čítate moje listy, ale nesúhlasím,
že na ne aj odpovedáte!
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Čo premieta Kino Dukla?
MILADA
Sobota 16. novembra o 16. hodine

Réžia: David Mrnka • Hrajú: Ayelet Zurer, Robert Gant, Aňa Geislerová,
Ivana Chýlková, Vladimír Javorský,
Alena Mihulová • Kamera: Martin
Štrba
Film MILADA je inšpirovaný osudom
a životom JUDr. Milady Horákovej,
ktorý sa dotkol mnohých ľudí.
Odohráva sa v rokoch 1937 - 1950
a rozpráva príbeh ženy, v ktorej osobnosti a živote boli morálne princípy
zakorenené tak silno, že sa často
vo svojich rozhodnutiach riadila viac
svojím svedomím než srdcom, a to i
za cenu ohrozenia vlastnej rodiny a
seba samej. Milada Horáková bola
popravená 27. júna 1950 aj napriek
tomu, že vtedajší prezident Československé republiky dostal mnoho
žiadostí o udelenie milosti. O jej
milosť žiadali napr. Albert Einstein,
Winston Churchill alebo Eleanor
Rooseveltová. Ústrednými témami
filmu sú sloboda, boj za demokraciu, pravda, láska, nádej, moc a obeť, ktoré
sú veľmi aktuálne i dnes. Cieľom filmu je priblížiť osobnosť Milady Horákové,
jej život a osud, najširšiemu publiku v České republike a v zahraničí.
Rok výroby: 2017, Česká republika, historický, dráma, životopisný,
130 minút, VSTUP: VOĽNÝ

BITKA O MIDWAY
Sobota 16. novembra o 19. hodine

PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTÍ
Réžia: Roland Emmerich • Hrajú: Luke Evans, Woody Harrelson, Patrick
Wilson, Mandy Moore, Ed Skrein,
Dennis Quaid, Alexander Ludwig,
Darren Criss, Nick Jonas, Aaron
Eckhart, Luke Kleintank, Jake
Weber, James Carpinello, Matthew
MacCaull, Tadanobu Asano, Ecuši
Tojokawa, Brennan Brown, Ellen
Dubin, Keean Johnson, Peter
Shinkoda, Jake Manley, Cameron Brodeur, Jacob Blair, Greg
Hovanessian, Džun Kunimura,
Tyler Elliot Burke, Robert Crooks,
Brandon Sklenar, Garret Sato,
Mikael Conde
Krátko po japonskom útoku na Pearl Harbor počas druhej setovej vojny nastáva ďalší zlomový moment
v Tichomorí. Námorníctvo USA
opäť čelí početnejším a silnejším
útočiacim japonským lietadlovým
lodiam. Začína bitka o Midway,
ktorá významne ovplyvní priebeh
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druhej svetovej vojny.
Rok výroby: 2019, USA, akcia, historický, dráma, 138 minút, vstupné:
5 eur

AMNESTIE
Nedeľa 17. novembra o 19. hodine

Slobodu si nezaslúži každý
Réžia: Jonáš Karásek • Hrajú: Juraj Bača, Natália Germani, Aňa Geislerová, Marek Vašut, Marek Majeský, Gregor Hološka, Jana Oľhová, Roman
Luknár, Norbert Lichý, Ján Jackuliak, Marek Fučík, Sáva Popovič, Erik Ole,
Martin Havelka
Film AMNESTIE sa okrem príbehu troch rodín zasiahnutých komunistickou
perzekúciou, venuje aj vzbure väzňov v Leopoldove, ktorá si vyžiadala vojenský zákrok. Vzbure predchádzali široké amnestie Václava Havla, ktoré udelil
v januári 1990, len pár dní po svojom zvolení za československého
prezidenta. Snímka vzniká v
dielni produkčnej spoločnosti Azyl
Production v koprodukcii s RTVS,
HomeMedia Production a českou
produkčnou spoločnosťou Endorfilm. Predlohou k filmu bola kniha
Radovana Dunaja Amnestia,
ktorá rozpútala peklo. Režisérom
snímky je Jonáš Karásek v spolupráci s kameramanom Tomášom
Juríčkom a producentom, scenáristom Marošom Hečkom. Táto
trojica je vo filmovom prostredí
známa okrem mnohých sólových
projektov aj vďaka úspešnému
filmu Kandidát.
Rok výroby: 2019, Česká republika, Slovensko, dráma,
120 minút, vstupné: 5 eur

116. Podduklianske osvetové kino
20. novembra o 19. hodine v priestoroch POS
Svazijské dievča sa vydáva na nebezpečnú cestu, aby zachránila jej dvoch
mladších bratov. Animovaný
africký film sa rodí cez predstavy piatich detí zo sirotinca.
Pod dohľadom lektorky spolupracujú, aby vytvorili príbeh
o vytrvalosti, ktorý je tvorený
ich najhoršími spomienkami a
najkrajšími snami. Animovaný
život ich fiktívnej postavy sa
prelína s poetikou a observačným dokumentom a film
je tak oslavou kolektívneho
vytvárania príbehu.
Film bude premietaný spolu
s krátkym filmom DIVOKÉ
BYTOSTI.
Vstup: 3 € /
preukaz ASFK 2 €
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